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HET VISUEEL SYSTEEM (3)
Inleiding
Van al onze hersengebieden kunnen we minder dan 10% beschouwen als primaire cortices. De rest
zijn hogere orde cortices of associatieve cortex. Hierover is relatief weinig bekend en staat meestal
ook niets van in de handboeken (enkel experimenteel).
In het visueel systeem is de hogere orde cortex de zogenaamde extrastriate cortex of visuele
associatieve cortex. Het model is een apenmodel m.n. de macaca mulatta (nieuwe wereldaap, gladde
cortex, makkelijker onderzoek). [Afb. 1, onder]

De studie van de hogere-orde visuele cortices is volop aan de gang. Soms is de juiste afbakening van
de corticale gebieden nog in dispuut (zeker bij de mens, waar we maar zeker zijn tot op niveau van
V4), in vele gebieden is er weinig geweten over de eigenschappen der individuele neuronen . We
onderscheiden naast V2, V3 en V4 ook area MT (V5) en associatiegebieden MST en FST (in sulcus
temporalis superior); area IT en STP (in sulcus temporalis inferior – eindpunt van de ventrale baan);
en area IP (in de sulcus infrapariëtalis – eindpunt van de dorsale baan)
We kunnen verschillende hiërarchische niveaus onderscheiden in dit systeem, maar dit is vrij
ingewikkeld, aangezien elk corticaal gebied gemiddeld naar 10 andere projecteert. Op grond van de
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verschillende laminae weten we wel dat laag II-III van een lagere laag projecteren naar laag IV van
een hogere laag, en laag V en VI van een hogere laag projecteren naar alle lagen van de lagere laag
uitgezonderd laag IV.
We onderscheiden een ventrale baan die over IT (TEO = PIT) naar de hippocampus loopt; en een
dorsale via IP, MT en 7a (mogelijks 2 systemen). Op elk niveau zijn er echter verschillende parallelle
verbindingen. [Afb. 2, onder]

De meest onderzochte gebieden zijn MT/V5 en één van zijn satellieten (MSTd), V2, V4, inferotemporale (IT) cortex en LIP. Hieruit blijkt dat deze hogere-orde neuronen een aantal algemene
eigenschappen hebben:
o Vergroting van het RV en daarmee samenhangend het progressief verdwijnen van
retinotopische organisatie.
o Het RV wordt ingewikkelder, zoals vb. de antagonistische randzone
o Gevoeligheid voor nieuwe (ingewikkelder) selectiviteiten (naast de 6 elementaire parameters
waar vb. V1 voor gevoelig is)
o Invariantie van het antwoordpatroon: grootte van de stimulus heeft weinig invloed op het
antwoord van de neuronen
o Taakafhankelijke activatie

I. Vergroting van het receptief veld
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Naarmate men opstijgt in de corticale hiërarchie van V1 naar IT en 7a nemen de afmetingen van de
receptieve velden gestadig toe. Dit correleert met het verdwijnen van de retinotopie op hoger niveau.

I.1. RV-bepaling bij een slapende aap
In de ventrale baan, m.n. in IT stelt men vast dat de receptieve velden een grootte kunnen hebben van
10-20 visuele graden, wat veel groter is dan pakweg op de retina of zelfs in V1. De metingen
gebeuren bij een slapende aap, die dus op dat ogenblik niets ziet (!)(maar waar het wel makkelijker is
om af te leiden) [Afb. 3, onder]

I.2. RV-bepaling bij een wakkere aap
De voorgaande experimenten worden bevestigd
bij een wakkere aap. We veronderstellen de
breedte van het RV loodrecht op de
voorkeursrichting. Als referentie wordt het RV
bepaald voor 107 cellen in de verschillende
lagen van V1 en de gemiddelden worden met
elkaar verbonden. De gemiddelde breedte van
het RV is 0.75°.
[Afb 4, links en Afb. 5, onder]

Wanneer we in area IT de breedte van de receptieve velden berekenen, stellen we een RV-breedte
vast van ongeveer 24° (en toenemend met de eccentriciteit). Dit door in (0,0) de fovea te
veronderstellen (+ is contralateraal, - ipsilateraal) en de voet te nemen in de legende (= 10% activiteit),
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en vandaaruit de breedte van de overeenkomsige kleurcode te bepalen, verticaal en/of horizontaal.
(M.O.: activiteit voornamelijk contralateraal) [Afb. 6, onder]

I.3. Selectiviteit voor allosterische coördinaten
In area LIP bekomen we met analoge experimenten een breedte van 15°, die toeneemt met de
eccentriciteit, en in VIP 30°. Opmerkelijk is dat wanneer we het fixatiepunt verschuiven, het RV
hetzelfde blijft (zonder mee te verschuiven met het fixatiepunt). Deze nieuwe eigenschap doet ons
inzien dat het RV niet alleen groter wordt, maar ook vasthangt aan de omgeving (en dus niet meer aan
de retina). [Afb. 7, onder, en Afb. 8, volgende pagina]
Screen coordinates

Eye coordinates
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I.4. Plaatsbepaling door populatie in hogere orde cortices
Dus de lineaire afmetingen van de RVn nemen toe met een factor 30-50 wat neerkomt op een
toename van 900-2500 in oppervlakte (centraal zicht). Dit betekent niet dat deze hogere-orde
neuronen geen onderscheid kunnen maken tussen stimuli op verschillende plaatsen. De populatie kan
nog altijd positie onderscheiden. [Afb. 9, onder]
1 cel: geen onderscheid mogelijk

2 cellen: wel
(want in cel 1 2 stimuli
en cel 2 1 stimulus)

# cellen hogere orde cortex

Naast het vermogen om positie te onderscheiden kan door spatiale aandacht het RV schrompelen
rond de stimulus waaraan aandacht wordt gegeven (de RVn zijn dynamisch).
[Afb. 10, volgende pagina]:
o Geen aandacht (A)
 Aanbieden van niet-optimale stimulus voor cel => lage responsiviteit
(onderste curve)
 Zeer optimale stimulus => hoge responsiviteit (bovenste curve)
 Beide stimuli samen => gemiddelde responsiviteit omdat de niet-optimale de
optimale stimulus onderdrukt
o Met aandacht (B)
 Wanneer we onze aandacht richten op een optimale stimulus, maakt het niet
uit dat een 2e (niet-optimale) stimulus aanwezig is: de bovenste curve van B
komt overeen met de bovenste van A.
 Het receptief veld is verschrompeld waardoor het enkel de gefocuste optimale
stimulus bevat.
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II. Ingewikkelde RVn
II.1. Antagonistische randzone
Voor we de responsiviteit van de cellen berekenen in functie van de uitgebreidheid van de stimuli,
voeren we eerst een aantal testen uit: richtingsselectiviteit (met bewegende dots) en summatie (aantal
bewegende dots laten variëren) ten opzichte van het ook vooraf bepaalde centrum.
[Afb. 11 en 12, onder]
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Tijdens de test werd vastgesteld dat naarmate de stimulusdiameter toenam, er een maximum werd
bereikt, en de responsiviteit daarna plots weer daalde. Men spreekt van een antagonistische
randzone: wanneer de stimulus in de randzone (in MT) terecht komt, wordt het centrum onderdrukt.
Zoals de naam aanduidt werd initieel gedacht dat de randzone het RV omgaf en daarom werd dit
excitatorisch RV als het klassieke RV (KRV) bestempeld. Kwantitatieve metingen hebben aangetoond
dat randzone en KRV overlappen. De randzone is parameter-afhankelijk : de suppressie van de KRVantwoorden verdwijnt als de richting van beweging (over de randzone) wordt omgedraaid.
(Antagonistische randzones werden ook in V4 beschreven maar hier zijn de belangrijke parameters
oriëntatie, spatiale frequentie of golflengte, niet bewegingsrichting zoals in MT/V5.)
[Afb. 13 en 14, onder]
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II.2. Volgbewegingen door antagonistische randzone (wakkere aap)
Een eerste vaststelling bij een wakkere aap was dat ook hier een antagonistische randzone aanwezig
was. Vervolgens werd ook opgemerkt dat de antagonistische randzone in MT verantwoordelijk was
voor een verwerping van de algemene beweging bij volgbeweging.
Initieel dacht men dat de antagonistische randzone een uitgestrekt gebied bestreek rond de KRVn. In
deze optiek maakte het een lokale-globale vergelijking voor een bepaalde parameter mogelijk. Dus
MT/V5 neuronen met antagonistische randzone vergelijken de richting over de KRVn met gemiddelde
richting er rond : dit filtert het effect van homogene beweging, b.v. tengevolge van zelfbeweging, weg.
Zulk mechanisme is b.v. interessant om aandacht te trekken, ofwel om volgbewegingen te sturen.
[Afb. 15, onder]
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1. volgen: latentietijd volgbeweging < LT saccade

2. saccade: verspringen van fixatiepunt naar bewegend target

3. volgbeweging: activiteit in MT

In MT/V5 heeft elektrische stimulatie een verschillend effect op de initiatie volgbeweging naargelang
de neuronen een RZ in hun RV hebben of niet. In delen van MT/V5 waar de neuronen een RZ hebben
gaat het effect in de richting van de volgbeweging: dat zijn de neuronen die zouden tussenkomen in
de sturing der volgbeweging. In de delen waar de neuronen geen RZ hebben heeft elektrische
stimulatie een tegengesteld effect: bij volgbeweging (dikke pijl) verschuift de achtergrond in de richting
tegengesteld aan de volgbeweging en een passieve verschuiving van de achtergrond bevordert de
initiatie volgbeweging in tegengestelde richting. [Afb. 16, onder en Afb. 17, volgende pagina]
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Cellen met RZ: beweging in
de richting van de
voorkeursrichting

Cellen zonder RZ: beweging
in tegengestelde richting van
de voorkeursrichting

N.B. In V4 zou een dergelijk mechanisme de kleurconstantie kunnen verklaren. Perceptuele studies
(Land) hebben aangetoond dat kleur ontstaat door de vergelijking van de lokale golflengte met de
gemiddelde golflengte in de omgeving (deze grootheid blijft constant bij verschillende belichting, b.v.
op verschillende uren van de dag). De antagonistische randzone specifiek voor golflengte zou een
dergelijke vergelijking kunnen bewerkstelligen. En inderdaad in V4 zijn sommige neuronen kleurspecifiek en niet meer golflengte-specifiek zoals in de lagere-orde gebieden.

II.3. Recente inzichten over de antagonistische randzone
We zouden veronderstellen dat alle gebieden in de RZ even suppressief zijn. Recente metingen in
MT/V5 echter tonen aan dat in veel gevallen de antagonistische randzone zich beperkt tot een klein
suppressief gebied aan één zijde van het CRV. We definiëren rond een centrumzone 8 kleine
randzones. [Afb. 18, onder]

In deze 8 randzones bepalen we de responsiviteit. B wijst erop dat de responsiviteit afneemt met de
diameter en dat we dus inderdaad met een RZ te maken hebben. A en D zijn diagrammen van
excitatie resp. suppressie t.o.v. het centrum. C wijst op de responsen per richting (de pijl is de
voorkeursrichting), waarbij we de antwoorden moeten vergelijken met de oorspronkelijke stimulus. We
merken op dat het suppressievlak gelegen is boven de zone van excitatie. [Afb. 19, volgende pagina]
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Deze asymmetrische randzone maakt lokaal-lokale vergelijkingen mogelijk en meting van afgeleiden
voor richting en snelheid over de ruimte, zoals hellingen van vlakken gedefinieerd door
snelheidsgradiënten. Inderdaad MT/V5 neuronen coderen voor de richting van de snelheidsgradiënten
die overeenkomen met de richting van helling in diepte (tilt) van een vlak. [Afb. 20, onder]
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Een patternplot, getuned voor snelheidsgradiënten, maakt duidelijk dat de randzone dient om deze
gradiënten af te lezen. De neuronen zijn breed getuned, dus de afstand moet groot genoeg zijn om
gelezen te worden door het systeem. [Afb. 21, onder]

Hieruit hebben we voorspeld dat MT/V5 bij de mens en bij de aap tussenkomt in de extractie van 3D
vorm uit beweging en inderdaad zowel bij de mens als de wakkere aap is MT/V5 meer actief wanneer
subjecten dynamische stimuli zien waarin een 3D vorm te zien is in vergelijking met stimuli waarin
weinig 3D vorm te zien is. Opvallend is ook dat dit bij een mens belangrijker is dan voor een aap
(contra-intuïtief). [Afb. 22, onder]
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Bij de mens hebben we bovendien aangetoond dat MT/V5 complex meer actief is wanneer subjecten
oordelen over 3D vorm dan over een controle aspect van de voorwerpen zoals hun textuur. Bij
onderstaande aardappel wordt gevraagd om (bij rotatie rond een as) de 3D-vorm, rotatie-as en textuur
te vergelijken (wat de betrokken functies activeert door het geven van een oordeel). [Afb. 23, onder]

Cellen in MT (en ook IT) zijn actief voor 3D-vorm en beweging, en veel minder voor textuur en andere
kenmerken. [Afb. 24, onder]

III. Nieuwe selectiviteiten
III.1. Selectiviteit voor aangezichten
Het meest typische voorbeeld van selectiviteit voor ingewikkelde beeldaspecten, is de selectiviteit van
een aantal infero-temporale (IT) neuronen voor aangezichten. Deze neuronen reageren weinig op
eenvoudige prikkels en enkel op een aangezicht. Dit antwoord verdwijnt niet als het aangezichtsbeeld
wordt gemanipuleerd, het vermindert meestal als enkel delen van het aangezicht worden getoond.
Meestal is er weinig selectiviteit voor een bepaald aangezicht (identiteit) maar veeleer voor de hoek
waaronder het hoofd gezien wordt, of soms voor de positie der ogen of andere eigenschappen van het
gelaat. Zicht in profiel zal de respons verminderen. Decompositie van het aangezicht leidt ook tot
verminderde respons (maar nog steeds respons!) (let dus op het belang van het geheel), op de laatste
cel na. [Afb. 25, volgende pagina]

Visueel systeem (3) 14

Visueel systeem (3) 15
We zien dat de cellen in IT die hierop reageren, gelegen zijn in de sulcus, maar gedeeltelijk ook
helemaal in de diepte ervan (de ‘f’-jes), equivalent aan een polymodale communicatie-area bij de
mens. Men denkt dat deze selectiviteit niet alleen belangrijk is voor de identificatie van soortgenoten,
maar voor de sociale communicatie met soortgenoten (om hun bedoelingen tegenover het subject af
te leiden zonder iets te zeggen). In dit verband is het interessant te noteren dat de amygdala, die
projecties ontvangt van IT bij de mens, sterker actief is als subjecten (PET studie) een vreeswekkend
aangezicht bekijken dan een neutraal of lachend aangezicht. [Afb. 26, vorige pagina]
Een ander voorbeeld van hogere-orde selectiviteit is de selectiviteit van IT neuronen voor vormen (i.e.
een spatiale configuratie van contourstukken), eventueel gecombineerd met voorkeur voor een
bepaalde kleur of textuur binnen in de vorm. De Japanse groep van Tanaka heeft aangetoond dat
deze hogere-orde selectiviteit ('elaborate cells') geleidelijk verschijnt naarmate men verdergaat in
ventrale stroom (stijgende proporties in de volgorde V2, V4, TEO en TE).
Gelijkaardig is de selectiviteit der dorsale MST neuronen voor rotatie of expansie-contractie
bewegingen. Deze selectiviteit is typisch voor MST en komt niet voor in MT/V5. Dit is weer een
voorbeeld van extractie van een spatiale configuratie. Deze MST neuronen zijn waarschijnlijk
belangrijk voor de analyse van zelfbeweging.
Een computationele benadering gaat uit van optische stromen. Deze bevatten veel meer informatie
over de eigen beweging, maar ook over structuur en andere beweging. Een beweging kan “in stukken
gesneden worden” en bestaat uit 3 componenten: draaibeweging (rotatie), expansie/contractie (in
centraal zicht bij vooruit of achteruit gaan wordt het object groter/kleiner) en translatie (in auto doet
periferie van het oog alleen maar translaties).
In MST zitten specifieke cellen voor rotatie, die geen respons hebben voor translaties in MST
(rotatieselectiviteit). Het is deze rotatie die tot aangezichtsselectiviteit leidt. [Afb. 27, onder]

Ook zijn er cellen die naast rotatiegevoelig ook translatiegevoelig zijn. Daarom dienen we een
techniek te ontwikkelen waarbij het rotatie-antwoord niet verklaard kan worden door een translatieantwoord (verplaatsen van een grote roterende stimulus). Als de cel rotatieselectief blijft ondanks de
verandering van het visuele veld én niet-translatiegevoelig is, kunnen we stellen dat een cel
rotatieselectief is. Translatieselectiviteit blijft echter steeds aanwezig. [Afb. 28, volgende pagina]
(Een andere mathematische eigenschap is deformatie. Aangezien het antwoord bij deformatie
varieert, kunnen we stellen dat de hersenen niet aan wiskunde doen en de stimulus dus niet
mathematisch beschreven wordt.)
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Verdere experimenten houden bepaalde componenten gelijk (vb. de rotatie) en meten het antwoord
wanneer de expansie toeneemt. Het antwoord verdwijnt echter indien meer expansie. We kunnen dus
stellen dat er een template matching optreedt: controle of de beweging eruit ziet zoals die voor de cel
dient te gebeuren.
We kunnen evenwel stellen dat voor een cel een rotatie niets anders is dan een samenstelling van 4
translaties (juist gekozen). Cellen in MST maken dus deze samenstelling van 4 translaties.
[Afb. 29, onder]
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III.2. Selectiviteit voor 3D
III.2.1. Klassieke 3D-selectiviteit in de dorsale baan
Stereo wordt verondersteld alleen aanwezig te zijn in de dorsale baan en dat in IT alles plat is. In de
dorsale baan zijn daarom verschillende mechanismen om 3D-vorm te herkennen aanwezig:
[Afb. 30, onder]
o 0e orde: positie in de ruimte, afstand bepaald door dispariteit
o 1° afgeleide:
 helling en diepte
 kan te wijten zijn aan intrinsieke eigenschappen van het object, maar ook
door de manier waarop het zich in de ruimte bevindt (= halfslachtige def.)
o 2e afgeleide:
 hoe oriëntatie varieert in de ruimte (kromming)
 gespecifieerd door stereo
 alles is monoculair in de cel die een stimulusselectiviteit voor de respectieve
kromming heeft
 samen leggen (hoger niveau) zorgt voor 3D-zicht (omwisselen van de stimuli
maakt van bol hol en omgekeerd).

Wanneer we 4 profielen met tegengestelde profiel gebruiken, kunnen we de minimaal noodzakelijke
verschillen om een andere respons te geven, opsporen. 1 oog afzonderlijk geeft geen selectiviteit, 2
ogen samen wel. Het is belangrijk goed te fixeren, dus mogen we geen con- en divergentie toestaan,
tenzij van een kleine amplitude (lijntje). [Afb. 31 en 32, onder]
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We stellen vast dat het hier inderdaad om een nieuwe ingewikkelde selectiviteit gaat. Hiervoor dienen
we zeker te zijn dat dit niet uit te leggen is met een eenvoudiger eigenschap, m.a.w. we moeten
aantonen dat 0e orde dispariteit hiervoor niet gebruikt wordt. Hoe dieper we het object zien, zou
verantwoordelijk moeten zijn voor het verdwijnen van de tuning, maar dit gebeurt niet, en dus kunnen
we stellen dat het niet te wijten is aan de normale dispariteit.

III.2.2. 3D-selectiviteit in de ventrale baan
Een uiterst krachtige illustratie van hogere-orde selectiviteit is die van een kleine groep IT neuronen
voor 3D vorm uit stereopsis. Lange tijd heeft men gedacht dat dispariteitssignalen alleen in de dorsale
stroom werden verwerkt, alhoewel objecten die we herkennen en klasseren met de ventrale stroom 3dimensioneel zijn. Recent werd ontdekt dat er in IT een groep neuronen zijn die selectief zijn voor
tweede-orde variatie van dispariteit in de verticale richting en deze selectiviteit berust op binoculaire
interacties.
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Controletesten waarin de 3D vorm aan verschillende gemiddelde dispariteiten wordt getoond, tonen
aan dat het wel degelijk om hogere-orde dispariteit selectiviteit gaat. [Afb. 33, onder]

Deze neuronen liggen niet verspreid in de gans IT cortex, maar geconcentreerd in een klein gebied,
het zgn. gebied van Janssen (TEs) op de onderste bank van de STS, dat specifiek is voor diepte. Het
menselijk equivalent na vergelijkende fMRI met de aap (gelijkaardige gebieden) is de fusiforme cortex.
[Afb. 34, onder]
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IV. Invariantie van het antwoordpatroon
Dingen blijven er hetzelfde uitzien. Of we nu op ons hoofd staan of niet, een deur blijft een deur; en
door tralies zal een deur ook nog steeds een deur blijven. Cellen zijn selectief voor een 2D-vorm en
die selectiviteit blijft bestaan. We kunnen dus stellen dat de perceptie invariant is voor positie, rotatie…
Het is sinds redelijke tijd gekend dat de vormselectiviteit der IT neuronen in veel gevallen invariant is
voor veranderingen in afmeting of in positie van de vorm. Deze invariantie is nooit volledig : er blijft
een brede waaier. Het verschijnen van invariantie in de hogere-orde cortex correleert met dezelfde
invariantie in onze perceptie (u herkent een driehoek van elke afmeting en op verschillende plaatsen
in het gezichtsveld).
Recente experimenten hebben aangetoond dat deze vormselectiviteit van IT neuronen nog twee
andere invarianties vertoont: voor de definiërende informatiebron (cue) en voor partiële occlusie.
IT-neuronen zijn vormspecifiek, ongeacht de informatiebron gebruikt om de vorm te
definiëren (luminantie, kinetiek of textuur). Bij de kinetische rechthoek valt ook een tweede kenmerk
op, nl. segmentatie: het bewegend deel zal zich d.m.v. een haarscherpe lijn afzetten t.o.v. de
omgeving (ook al bestaat deze in werkelijkheid niet). Het systeem probeert als het ware redundantie
in te bouwen om in korte tijd zeker te zijn van zijn beslissing: informatie uit verschillende cues verhoogt
de zekerheid. [Afb. 35 en 36, onder]
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De vormselectiviteit van IT neuronen blijft ook bestaan indien de vorm deels geoccludeerd wordt door
een stilstaand of bewegend occlusiepatroon. De invariantie wil niet zeggen dat de antwoordsterkte niet
varieert met de gemanipuleerde grootheid, maar dat de vormselectiviteit weinig verandert, vooral de
voorkeursvorm (in tegenstelling tot de graad van selectiviteit) blijft ongewijzigd. [Afb. 37, onder]

De invariantie begint reeds op lager niveau. Bij voorbeeld MT/V5 neuronen vertonen een zekere
invariantie omdat hun voorkeursbewegingsrichting onafhankelijk is van snelheid. Een sterkere graad
van invariantie vertonen de V2 neuronen waarvan de oriëntatieselectiviteit invariant blijft voor de
definiërende informatiebron: ze verkiezen dezelfde oriëntatie voor een luminantieboord, een illusoire
boord of een kinetische boord. De codering van stimuluspositie in omgevingscoördinaten in VIP kan
ook gezien worden als een invariantie voor oogpositie.

V. Taakafhankelijkheid
In de hogere-orde visuele cortex is de neuronale respons niet alleen functie van de fysische stimulus
op de retina maar ook van de taak-context. Het is dus een dynamisch systeem. Om een taak goed te
vervullen, zijn een aantal operaties noodzakelijk, en een aantal bijkomende gebieden moeten worden
ingeschakeld om de taak goed uit te voeren.
Experimenteel gezien leggen we een aap een successieve vergelijkingstaak op. Bij een eerste taak
(A) moet het proefdier oordelen over de oriëntatie van een tweede stimulus (na ISI) in vergelijking met
een eerste, waardoor een drempel kan worden opgezocht voor een noodzakelijk verschil. Een tweede
taak vraagt om te vergelijken met een horizontale (men weet wat horizontaal is), in een eerste conditie
na een tijdje, en in een tweede conditie onmiddellijk. Wanneer IT wordt weggenomen, lukt alleen de
tweede conditie nog, wat erop wijst dat voor de taak in V4 wordt uitgevoerd, maar de herinnering en
de vergelijking an sich in area IT. [Afb. 38, volgende pagina]
Beeldvormingstechnieken gaan uit van een fMRI-vergelijking tussen de taak in B2, verminderd met de
fMRI van de taak in B1 (B2: V4 + IT; B1: enkel V4; verschil van beide IT).
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