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CEREBELUL ŞI FUNCŢIILE MOTORII 
(ASPECTE NEUROFIZIOLOGICE)
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Cerebelul este privit ca un organ polifuncţional, care, pe lângă controlul şi 
coordonarea mişcărilor, posturii, echilibrului, tonusului muscular, participă în reglarea 
multor funcţii nonmotorii (vegetative, cognitive, psihomotorii etc). 

După cum se ştie, la bolnavii cu afectarea cerebelului sunt prezente o serie de 
simptome motorii, cum ar  : neîndemânare generală, căderi frecvente, de cienţe în 
procesul mişcărilor  ne, hiperactivitate, hiperchinezii, stereotipii  motorii (clătinare 
antero-posterioară etc.), stereotipii verbale, horeoatetoze, mioclonii de geneză 
neepileptică, tremur al membrelor, ticuri etc. Însă simptomele tipice sunt următoarele: 
astenia, astazia, distonia musculară, tremurul, dismetria, ataxia, dizartria. La începutul 
secolului XX Holmes G. a descris trei de cite principale la bolnavii cu plăci cerebeloase 
provocate de glonte. Primul se referă la hipotonia musculară (diminuarea rezistenţei la 
mişcări pasive, întârzierea răspunsului de efectuare a unor mişcări rapide, inabilitatea 
opririi rapide a mişcării unui membru, producerea re exelor pendulare); al doilea 
simptom se referă la ataxie (întârzieri în iniţierea răspunsului membrului afectat, erori în 
efectuarea mişcărilor, erori cu privire la rata şi regularitatea mişcărilor, imposibilitatea 
efectuării unor mişcări alternative rapide şi ritmice, erori legate de efectuarea în timp a 
diferitor componente ale unei mişcări complexe multiarticulare); al treilea simptom se 
referă la tremurul intenţional (mai marcat la terminarea mişcării). 

Cerebelul participă la coordonarea mişcărilor atât la nivelul unui membru, cât şi 
la nivelul de interacţiune a membrelor [37]. În afectarea cerebelului este dereglată 
strategia realizării programului locomotor cu implicarea armonioasă a articulaţiilor, 
ceea ce duce la ataxie, hipermetrie [2]. Se presupune că hipermetria este un semn de 
hipercompensare în procesul locomoţiei [37]. 

Se ştie că în afectarea de focar a cortexului cerebral apar semne de de cit motor în 
anumite articulaţii şi grupe delimitate de muşchi. Spre deosebire de aceasta, în afectarea 
de focar a cerebelului apar dereglări de coordonare a muşchilor în mai multe articulaţii 
şi grupe de muşchi [18]. Una din explicaţii este că cerebelul integrează activitatea 
muşchilor şi articulaţiilor separate într-un program motor; altă explicaţie – encefalul 
este responsabil de funcţiile motorii conştiente, iar cerebelul, de cele inconştiente, 
automate, care necesită includerea a mai multor grupe de articulaţii şi muşchi [50]. 
Aceste programe motorii complexe apar în procesul de învăţare şi antrenament. În 
realizarea actelor motorii automate şi a procesului de „corectare” a erorilor motorii 
o importanţă deosebită are circuitul neuronal motor cerebel-cortex premotor [49]. Au 
fost demonstrate conexiunile diferenţiate ale structurilor cerebeloase cu diferite grupe 
de muşchi, în special se diferenţiază muşchii distali şi proximali ai membrelor [39]. 
Aceste date permit înţelegerea mai profundă a fenomenelor de coordonare spaţială a 
mişcărilor, a ataxiei cerebeloase, a mişcărilor  ne de coordonare a degetelor. 

Se consideră că toate zonele cerebelului participă la actul de locomoţie, însă  ecare 
din ele are particularităţile sale.
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Vermisul primeşte  bre aferente de la nucleii vestibulari, reticulari şi pontini, de 
asemenea, de la măduva spinării [33].  Deoarece controlul facial este localizat în vermis, 
afectarea lui poate provoca tulburări în articularea vorbirii (disartrie) cu încetinire 
şi monotonie, neclarităţi verbale cunoscute sub denumirea de vorbire sacadată sau 
explozivă. Prima descriere a disartriei la cerebeloşi a fost făcută de Charcot I.M. în 
anul 1877 [6]. În mod tradiţional, disartria ataxică este descrisă ca  ind o disfuncţie 
executivă motorie legată de dereglarea coordonării şi hipotonie musculară. După cum 
s-a demonstrat, însă la aceşti bolnavi un rol important îl are de citul de programare 
a actului verbal [48]. Autorii aduc argumente, care demonstrează convingător 
afectarea procesului de programare: vorbirea sacadată, iregularităţi verbale temporale, 
decompoziţia silabelor şi monotonia verbală, în exibilitatea verbală  [48]. Se 
argumentează că circuitele neuronale care controlează activitatea verbală sunt similare 
cu circuitele care controlează activitatea motorie în general. Informaţia preliminară 
referitoare la scopul verbal este trimisă de la cortexul cerebral către cerebel, unde are loc 
activarea proceselor legate de programare bazate pe învăţare, experienţă şi informaţia 
senzorială preliminară [10]. Di cultăţile în programarea verbală pot   explicate anume 
prin afectarea acestor conexiuni [48].

S-a stabilit că vermisul are o importanţă deosebită în coordonarea mişcărilor 
precise ale membrelor în timpul locomoţiei. Vermisul are un rol important nu numai 
în menţinerea balanţei şi posturii, dar şi în coordonarea mişcărilor membrelor, posibil 
datorită intersecţiei liniei mediane a  brelor nervoase. De exemplu, s-a observat că 
la copii cu procese expansive vermale funcţia locomotoră a  ecărui membru în parte 
era destul de bine păstrată, pe când funcţia de coordonare a mişcărilor membrelor era 
defectată [2].

Zona medială a cerebelului proiectează autputurile prin nucleul fastigial  către 
nucleii vestibulari şi reticulari; această zonă are autputuri prin intermediul talamusului 
către zona motorie a cortexului cerebral. Zonele mediale ale cerebelului participă la 
integrarea inputurilor spinale, vestibulare şi reticulate [4]. Sistematizând multiple 
investigaţii, autorii [32] au ajuns la concluzia că zonele mediale ale cerebelului joacă 
rolul principal în reglarea tonusului extensorilor, în menţinerea şi controlul dinamic al 
balanţei, în modularea activităţii musculare ritmice (ataxia apare în afectarea vermisului 
şi regiunilor paravermale). 

Zonele intermediare ale emisferelor cerebeloase primesc inputuri de la tractul 
spinocerebelar dorsal şi ventral, de la nucleii reticulaţi şi ariile corticale cerebrale [33]. 
De la zonele intermediare pornesc autputurile  prin nucleii globos şi emboliform către 
n. ruber şi prin talamus către cortexul cerebral. Investigaţiile demonstrează că de citele 
motorii în afectarea zonelor intermediare sunt mai puţin exprimate, comparativ cu 
zonele mediale [2; 50]. Zonele intermediare ale cerebelului mai puţin sunt implicate 
în controlul posturii, însă joacă un rol important în direcţionarea deplasării membrelor, 
în reglarea activităţii muşchilor perechi agonişti/antagonişti  (amplituda, traiectoria 
mişcărilor, în special, când este necesară o precizie mai mare).

Zona laterală a emisferelor cerebelare primeşte inputuri de la zonele corticale 
cerebrale prin intermediul nucleelor punţii [16]. Această zonă proiectează autputurile 
prin intermediul nucleului dinţat către n.ruber şi multiple zone corticale cerebrale prin 
intermediul talamusului [11; 35]. Zonele laterale ale emisferelor cerebeloase participă 
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la realizarea actelor locomotorii cu integrarea lor la cel mai înalt nivel – cerebelo-
cortical, joacă rolul esenţial în plani carea şi ajustarea patternului locomotor la 
condiţiile complexe ale mediului [32]. Părţile laterale ale emisferelor cerebeloase sunt 
destinate obţinerii preciziei în controlul mişcărilor rapide ale braţelor şi sunt implicate 
în sarcinile care cer o dexteritate  nă [7; 27]. Lezarea nucleului dinţat sau a cortexului 
care îl acoperă produce patru feluri de tulburări: 1) întârziere în iniţierea şi terminarea 
mişcării; 2) tremur terminal la sfârşitul mişcării; 3) tulburări în coordonarea temporară 
a mişcărilor care implică mai multe articulaţii; 4) tulburări în coordonarea spaţială a 
muşchilor mâinii şi degetelor. 

Lobul  oculonodular este considerat ca o zonă anatomo-funcţională separată 
– primeşte inputuri de la nucleii vestibulari şi reticulari. Celulele Purkinje din lobul 
 oculonodular proiectează autputuri asupra nucleilor vestibulari care participă la 
controlul mişcărilor globilor oculari, reglarea balanţei şi locomoţiei [60]. Para oculus 
primeşte inputuri de la nucleii  vestibulari şi nucleii punţii (inputuri vizuale) [2; 7; 
17].

După cum s-a menţionat, cerebelul participă la articularea vorbirii, însă rolul lui  în 
realizarea limbajului este mult mai mare. Conform concepţiei lui Bernstein N.A. [3], 
organizarea ierarhică a nivelurilor motorii verbale ar putea   privită în felul următor: 
nivelul A – reglarea paleokinetică (inervarea, tonusul şi activitatea musculară a aparatului 
articulator); nivelul B – sinergiile motorii (asigură mişcările  coordonate sinergice, fără 
de care este imposibil actul vorbirii); nivelul C – coordonarea spaţială (în asociere 
cu structurile subcorticale asigură parametrii actului verbal – tempoul, ritmul etc.); 
nivelul D – funcţiile gnostice şi de reproducere (asigură identi carea stimulului concret 
şi reproducerea articulaţiei etc.); nivelul E – simbolic, verbal (asigură capacitatea de 
acumulare a cunoştinţelor pe baza simbolurilor obţinute – litere, cifre,  guri geometrice 
etc).

În investigaţiile lui Orbeli L.A. [58] încă în anii ’40-50 al secolului XX a fost 
demonstrată participarea cerebelului în calitate de modulator al proceselor sensorii. 
Mai târziu a fost emisă ipoteza referitoare la rolul cerebelului în integrarea aferentaţiei 
sensoriale de diferită natură şi în monitorizarea stării de vigilenţă sensorială a creierului 
(nu numai sub aspect sensoriomotor) [9]. De exemplu, s-a demonstrat că senzaţiile de 
sete şi foame sunt legate de structurile  logenetice mai vechi (vermisul, nucleul fastigial, 
arhicerebelul se a ă în relaţii strânse cu emoţiile primitive şi funcţiile vegetative legate 
de sete), pe când structurile neocerebelului sunt legate de aspecte sensoriale adaptive 
şi funcţiile cognitive legate de sete şi satisfacţia dorinţei de a bea [40]. Cercetările 
neuro ziologice au evidenţiat în stare de sete pronunţată o activare şi a structurilor 
 logenetic mai vechi ale encefalului – insula, regiunea parahipocampală – regiunea 
cingulată. Referitor la rolul cerebelului în realizarea controlului sensoriomotor există 
opinii contradictorii. 

S-a demonstrat că cerebelul, pentru a realiza funcţiile sale de control şi dirijare a 
funcţiilor locomotorii, primeşte informaţie de la diferiţi analizatori (vestibular, auditiv, 
vizual etc.), îndeplinind funcţia de integrator sensoriomotor [56; 58; 59]. Analizând 
mecanismele  ziologice care stau la baza controlului sensoriomotor, se consideră 
că cerebelul este implicat datorită acelui fapt, că  lo- şi ontogeneza lui sunt legate 
preponderent de sistemele sensorii, care în procesul evoluţiei s-au perfecţionat, alături 
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de exactitatea şi controlul actelor motorii [57]. S-a dovedit că evoluţia cerebelului la 
diferite animale corelează cu specializarea anumitor sisteme sensoriale (electrorecepţia 
la peşti, auzul la liliac, senzaţiile tactile la mamifere). Cerebelul participă la  ltrarea 
informaţiei sensoriale, în special a celei legate de aprecierea traiectoriei şi controlul 
mişcărilor, coordonarea actelor motorii.  Pe de altă parte, scoarţa cerebeloasă integrează 
impulsurile motorii centrale cu aferentaţia periferică [20].

Primind informaţia de la cortexul cerebral şi organele senzoriale periferice, 
cerebelul joacă rolul de comparator, care apreciază corectitudinea executării actului 
motor, corectează greşeala în lanţul neuronilor implicaţi în acţiune. Una din concepţiile 
referitoare la rolul cerebelului este monitoringul şi detecţia greşelilor în baza comparării 
 uxului informaţional curent extero- şi interoceptiv cu modelele copiilor existente 
în cerebel şi corectarea greşelilor în cooperare cu diferite structuri cerebrale [47]. 
Cerebelul conţine un număr enorm de neuroni (mai mult decât alte structuri cerebrale), 
care sunt organizaţi structural într-un anumit mod, având legături complexe cu cele mai 
diferite structuri cerebrale. Aceste particularităţi au dat naştere la mai multe ipoteze 
privind funcţia cerebelului în calitate de „maşină de calcul”,   neurocomputer, în care 
sunt păstrate „modelele interne” ale actelor motorii şi „modelele predictive”, care sunt 
selectate în baza comparării „copiilor motorii” cu  uxurile senzoriale [32]. 

Studiind relaţiile sensoriomotorii, s-a ajuns la concluzia că există mecanisme 
neuronale complexe de reglare a actelor motorii rapide (automate) cu posibila 
participare a „modelelor motorii preexistente interne” [12].  Pentru realizarea funcţiilor 
nominalizate un rol deosebit au tractul cortico-ponto-cerebelar şi complexul olivar 
inferior. Rolul nucleilor punţii se studiază în special în formarea programelor motorii 
şi controlului sensoriomotor cu participarea cerebelului (dependente şi independente 
de cortexul cerebral motor) [29; 38], iar rolul complexului olivar inferior – în funcţiile 
de comparator al  uxului senzorial (cortexul sensor, măduva spinării, cerebelul) [15; 
22; 55]. Integrarea semnalelor de la complexul olivar inferior şi nucleii pontini are loc 
în celulele Purkinje  [32; 38]. S-a demonstrat că diferite structuri cerebelare participă 
în procesul de integrare sensoriomotorie, inclusiv lobulul  oculo-nodular, care se 
considera la început ca parte  preponderent vestibulară a cerebelului [60]. Autorii 
presupun existenţa a mai multor căi de transmitere a informaţiei somatosensoriii către 
lobulul  oculo-nodular (tracturile spinocerebelare, vestibulocerebelare, olivocerebelare 
etc).

Comanda pentru orice act motor conştientizat este primită din neocortex, iar 
cerebelul precizează mişcarea şi corectează greşelile în corespundere cu carta cognitivă 
elaborată. De menţionat însă, că menţinerea activităţii rapide şi sincrone nu poate   
explicată numai prin teoria legăturilor directe şi feedback. De ce? S-a stabilit că timpul 
în care semnalul trece în  brele corticocerebelare este aproximativ de 10 ms, pe când 
timpul de trecere prin căile periferice directe şi feedback care au o mulţime de sinapse 
şi sunt destul de lungi constituie aproximativ 100 ms [26]. În aceste condiţii, corectarea 
greşelilor motorii nu este efectivă. Se presupune că în cerebel se formează copiile 
actelor motorii ale neocortexului şi acesta din urmă le foloseşte în calitate de sursă 
pentru realizarea feedback-ului, îndeplinind acte motorii precise şi coordonate, fără a 
implica căile recurente lungi de la organele senzoriale [23]. Investigaţiile au demonstrat 
că cerebelul contribuie la compararea actelor motorii realizate cu implicarea modelului 
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preexistent al acestui act şi alegerea optimală a programului actual de acţiune. „Modelele 
interne”  ale actelor motorii (algoritmul intern) se dezvoltă treptat în procesul învăţării 
actelor motorii şi se consolidează în memorie [25]. Anume cerebelului i se atribuie 
rolul de a păstra acest algoritm. În disfuncţia cerebelului apar simptome precum ataxia, 
dismetria, tremurul, când controlul motor se realizează numai în baza legăturilor 
periferice. 

Kawato M. şi Gomi H.  [25] au elaborat ipoteza referitoare la participarea cerebelului 
în mecanismele de reglare sensoriomotorie şi învăţare. Conform autorilor, interacţiunea 
neocortexului şi scoarţei cerebeloase are loc prin intermediari – nucleele precerebelare 
ale punţii şi mezencefalului. În scoarţa cerebeloasă se formează copia actului motor 
(modelul interior motor), care se prezintă ca un element feedback, completând reţeaua 
recurentă de la organele senzoriale. Fibrele paralele conduc informaţia de la receptorii 
şi regiunile senzoriale ale encefalului referitor la activitatea motorie curentă, pe 
când  brele căţărătoare semnalizează despre „greşelile” actelor motorii. Coincidenţa 
 uxurilor informaţionale în microzonele scoarţei cerebeloase conduce la formarea LTD 
(long – term depression), care blochează răspunderea  mai departe a erorilor motorii. 
Acest mecanism este posibil datorită organizării somatotopice a legăturilor cerebelului 
cu neocortexul, nucleele trunchiului şi măduva spinării.

Pentru a evidenţia rolul factorului motor în procesul de cogniţie, în ultimii ani se 
foloseşte termenul motor cognition [14]. Există opinii diferite referitoare la corelarea 
dereglărilor motorii şi cognitive în afectarea cerebelului – unii autori consideră că 
această legătură este obligatorie, alţii aduc argumente că aceste dereglări există izolat 
şi delimitează dismetria motorie de dismetria cognitivă, ambele  ind rezultatul alterării 
cerebelare [19]. S-a stabilit că există sisteme funcţionale neuronale atât pentru actele 
motorii, cât şi pentru cele cognitive cu participarea cerebelului, structurilor subcorticale 
şi zonelor prefrontale [35]. Unul din argumente este depistarea de citului cognitiv 
la bolnavii cu infarct cerebelar fără apariţia concomitentă a dereglărilor motorii 
şi viceversa. Aplicând metode de imagerie funcţională, s-a stabilit că în procesul 
de imaginare a actelor motorii (fără realizarea lor reală) are loc activarea zonelor 
prefrontale şi parietale în asociere cu zonele laterale ale cerebelului [8]. Pe de altă parte, 
s-a demonstrat că funcţiile cognitive sunt în strânsă legătură cu gradul şi caracterul 
de citului motor [13; 28]. Unii autori consideră că anume dereglările funcţiilor motorii 
stau la baza multor semne patologice în sfera cognitivă [43; 51]. A fost evidenţiat că 
unele dereglări ale atenţiei şi funcţiilor verbale sunt în  strânsă legătură şi în mare 
măsură depind de dereglările componentului motor [43; 46]. 

Cele mai controversate viziuni se referă la rolul cerebelului în categorizarea actelor 
motorii în timp. S-a stabilit că pentru neuronii olivei inferioare sunt caracteristice 
anumite oscilaţii, care formează patterne temporale complexe, in uenţând activitatea 
cerebelului prin intermediul  brelor căţărătoare, care iau naştere în oliva inferioară  
[24; 32; 55]. A fost demonstrat rolul importat al sistemului olivocerebelar în generarea 
patternului motor temporar  şi evidenţiate particularităţile activării zonelor laterale şi 
mediale cerebeloase [54; 55]. Sistematizând rezultatele obţinute în acest aspect, s-a 
formulat ipoteza existenţei unui sistem reglator care funcţionează la nivelul stratului 
granular – sistemul de generare a ritmului şi „ceasornicului” [5]. Oscilaţiile ritmice 
ale celulelor Golgi cu frecvenţa de 10-40 Hz (pornite prin acţiunea puternică a intrării 
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sinaptice a  brelor muşchiulare) sincronizează descărcările celulelor granulare [30]. Însă 
trigerul primar al acestui proces este mecanismul feedback prin intermediul sinapselor, 
stabilite între  brele paralele ale celulelor granulare şi dendritele celulelor Golgi. 
Fibrele paralele joacă rolul de sincronizator, care reglează descărcarea celulelor Golgi 
într-un ritm anumit, iar apariţia inhibiţiei feedback sincronizează diapazonul descărcării 
celulelor granulare cu ritmul descărcării celulelor Golgi. Legăturile interneuronale au 
o particularitate importantă pentru organizarea optimală a ritmului sincron, şi anume 
– legăturele reciproce ale celulelor granulare şi Golgi se realizează în lipsa totală a 
conexiunilor sinaptice între neuronii omonimi [52]. În cortexul cerebelos există două 
sisteme ritmogene cu participarea neuronilor în formă de coş şi celulelor Golgi – primul 
sistem funcţionează în special prin legăturile reciproce monosinaptice ale neuronilor, 
iar al doilea – prin mecanismul feedback polisinaptic de inhibare a celulelor granulare. 
Diferenţa în organizarea structurală a acestor sisteme conduce la apariţia efectelor 
 ziologice diferite cu implicare funcţională diferită a celulelor Purkinje [53].

 Ivry R.B. [24] a presupus existenţa unor reţele neuronale (network timing model) 
cu o sensibilitate diferită la intervalele de timp. Structurile- cheie ale acestor reţele sunt 
cerebelul, cortexul frontal şi ganglionii bazali, care la rândul lor conectează diferite 
centre operative ale creierului, în funcţie de sarcina temporală existentă la moment. 
Se diferenţiază timing-ul în diapazon de milisecunde cu implicarea primordială a 
cerebelului şi diapazon de secunde şi minute cu implicarea primordială a nucleilor 
bazali.  Această presupunere nu este însă susţinută de alţi autori  [31].

Pe baza cazurilor clinice cu afectarea cerebelului s-a demonstrat că zonele laterale 
ale emisferelor cerebeloase şi nucleul dinţat  sunt implicate în primul rând în procesul 
de time-keeping. Persoanele cu afectarea cerebelului (în special a zonelor laterale ale 
emisferelor) au di cultăţi în diferenţierea audiosemnalelor de diferită durată [24]. 
Aceste dereglări apar fără ca persoanele investigate să aibă di cultăţi în sfera motorie. 

Inactivarea nucleului dinţat disrupe secvenţele precise de timp (începutul şi durata 
de activare a muşchilor) dintre activarea agoniştilor şi antagoniştilor în procesul 
mişcărilor rapide, ceea ce conduce la apariţia hipermetriei. Încercarea de a corecta 
determină o nouă eroare, astfel apare tremurul terminal. 

Emisferele cerebeloase sunt implicate în operaţia de control central de programare 
a timpului, în timp ce regiunile mediane ale cerebelului sunt responsabile de executarea 
acestor răspunsuri [24]. Pacienţii cu leziuni laterale ale cerebelului nu numai că prezintă 
di cit legat de timing-ul motor, dar şi abilitatea lor de a judeca timpul scurs pentru 
efectuarea probei respective este sever tulburată [7]. De exemplu, ei nu pot spune dacă 
un ton cu o anumită durată este mau lung sau mai scurt decât altul şi nici nu pot evalua 
viteza mişcării stimulilor. Se ajunge la concluzia că pacienţii cerebeloşi au tulburări în 
abilitatea de discriminare a micilor diferenţe de durată (timing sens) din punct de vedere 
perceptiv (ipoteza referitor la rolul cerebelului în controlul percepţiei şi al execuţiei 
performanţelor în timp, funcţia de „ceasornic”). Spencer R.M. et  al [48] a demonstrat că 
în afectarea cerebelului are loc afectarea timing-ului în realizarea mişcărilor discontinui 
(ritmice şi aritmice) şi păstrarea lui în realizarea mişcărilor continui (desenarea cercului 
etc). Un aspect al acestei probleme este apariţia erorilor în activarea consecutivă a 
muşchilor agonişti şi antagonişti în timpul realizării mişcărilor rapide cu mâinile  [34] 
şi creşterea variabilităţii îndeplinirii testului de repetare ritmică  [36].
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În ultimii ani existenţa unor sisteme specializate timing este pusă la îndoială de 
către unii autori [44; 45], însă ei nu neagă rolul „ceasornicului” în geneza unor dereglări 
cognitive. Se aduc argumente că dereglarea timing-ului motor este secundară faţă de 
de citul sensoriomotor  [41]. Rao S.M. şi coautorii [42] au demonstrat că în timpul 
testelor legate de timing activarea structurilor cerebeloase avea loc puţin mai tîrziu faţă 
de activarea ganglionilor bazali. 

Alţi autori au evidenţiat că la bolnavii cu infarct cerebelar sunt dereglate numai 
unele sub-aspecte ale timing-ului, şi nu mecanismele lui centrale per se [21]. Unii au-
tori nu au depistat dereglări în răspunsul pacienţilor cu procese atro ce cerebeloase la 
probele de sincronizare sensoriomotorie [36]. Însă s-a observat o activare pronunţată 
a regiunilor postero-laterale ale cerebelului în timpul  testelor legate de ritm,  temp şi 
pattern ale audiosemnalelor – gradul de activare era direct proporţional cu gradul de 
noutate al stimulului  şi complexitatea lui. În baza investigaţiilor similare  [36; 40] s-a 
ajuns la concluzia că activarea cerebelului este mai mult legată de gradul de noutate a 
stimulului decât de procesele time-keeping-ului per se.

Cu toate că cerebelul, fără îndoială, participă în procesele time-keeping-ului, unii 
autori consideră că rolul lui în aceste procese nu este primar [21; 36]. În acest context 
este propusă ipoteza coordonării sensorii −  cerebelul are un rol deosebit în procesul 
de coordonare a  uxurilor sensore, care optimizează procesele de percepţie şi învăţare. 
Pentru realizarea acestor funcţii, cerebelul are o poziţie anatomică şi  ziologică perfectă 
[1]. 

Generalizând multe investigaţii, se ajunge la concluzia că cerebelul nu este primar 
implicat în funcţiile cronometrice (măsurarea timpului) şi cronotopice (stocarea 
în module neuronale a intervalelor de timp), însă joacă un rol important la nivelul 
creierului în procesul global de optimizare a funcţiilor nominalizate [36]. 

Conform viziunilor moderne, modelul lomotoţiei include trei componente: primul 
– patternul de bază cu generarea activităţii musculare reciproce ( exor/extensor), al 
doilea – controlul echilibrului în timpul locomoţiei; al treilea – capacitatea de adaptare 
la condiţii noi sau schimbarea scopului locomotor. Cerebelul participă la realizarea 
tuturor componentelor [37].
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