Alc\tuirea corpului uman

I. ALCÃTUIREA
CORPULUI UMAN
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Topografia organelor
ºi sistemelor de organe
În corpul omenesc, celulele ºi þesuturile alcãtuiesc
organe ºi sisteme de organe.
Organele sunt formate din grupãri de celule ºi
þesuturi care s-au diferenþiat în vederea îndeplinirii
anumitor funcþii în organism. Organele nu funcþioneazã izolat în organism, ci în strânsã corelaþie unele cu
altele. Pentru organele interne, se foloseºte curent
termenul de viscere.
Sistemele de organe sunt unitãþi morfologice care
îndeplinesc principalele funcþii ale organismului: de
relaþie, de nutriþie ºi de reproducere.
Segmentele corpului uman
Corpul uman este alcãtuit din: cap, gât, trunchi ºi
membre. Capul, împreunã cu gâtul, formeazã extremitatea cefalicã a corpului.
Capul este alcãtuit din partea cranianã, care corespunde neurocraniului (cutia cranianã), ºi partea facialã, care corespunde viscerocraniului (faþa).
Gâtul este segmentul care leagã capul de trunchi
ºi prezintã elemente somatice (muºchi, oase, articulaþii) [i viscere (laringe, trahee, esofag, tiroid\, paratiroide etc).
Trunchiul (fig. 1, 2) este format din torace, abdomen ºi pelvis. În interiorul lor se gãsesc cavitãþile:
toracicã, abdominalã ºi pelvianã, care adãpostesc viscerele. Cavitatea toracicã este separatã de cavitatea
abdominalã printr-un muºchi numit diafragmã.
Cavitatea abdominalã se continuã cu cea pelvianã,
care este limitat\ inferior de diafragma perinealã.
Membrele. Cele superioare se leagã de trunchi
prin centura scapularã; porþiunea lor liberã are trei
segmente: braþ, antebraþ [i mânã; cele inferioare se
leagã de trunchi prin centura pelvianã, ºi porþiunea lor
liberã prezintã, de asemenea, trei segmente: coapsã,
gambã ºi picior.
Planuri ºi raporturi anatomice
Pentru precizarea poziþiei segmentelor care alcãtuiesc corpul omenesc se folosesc, ca elemente de
orientare, axe ºi planuri (fig. 3).
Corpul omenesc este alc\tuit dupã principiul simetriei bilaterale, fiind un corp tridimensional, cu trei axe
ºi trei planuri.
Axele corespund dimensiunilor spaþiului ºi se întretaie în unghi drept.
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Fig. 1. Vedere anterioar\ a cavit\]ilor trunchiului: cavitatea toracic\
(1. mediastin; 2. cavitate pleural\; 3. cavitate pericardial\); cavitatea
abdominal\ (4); cavitatea pelvian\ (5).

Axul longitudinal, axul lungimii corpului, este vertical la om ºi are doi poli: superior (cranial) ºi inferior
(caudal). El pleacã din creºtetul capului ºi merge pânã
la nivelul spa]iului delimitat de suprafa]a t\lpilor.
Axul sagital sau anteroposterior este axul grosimii corpului. Are un pol anterior ºi altul posterior.
Axul transversal corespunde lãþimii corpului.
Este orizontal ºi are un pol stâng ºi altul drept.
Planurile. Prin câte douã din axele amintite trece
câte un plan al corpului.
Planul sagital trece prin axul longitudinal ºi sagital. Planul care trece prin mijlocul corpului (median),
împãrþindu-l în douã jumãtãþi simetrice, se numeºte
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Fig. 2. Subdiviziunile cavit\]ii abdominale: 1. epigastru; 2. hipocondru
stâng; 3. abdomen lateral stâng; 4. periombilical; 5. inghinal stâng;
6. hipogastru; 7. inghinal drept; 8. abdomen lateral drept; 9. hipocondru drept.

Celula

plan medio-sagital. Planul medio-sagital este planul
simetriei bilaterale.
Planul frontal merge paralel cu fruntea ºi trece
prin axul longitudinal ºi cel transversal. El împarte
corpul într-o parte anterioarã (ventralã) ºi alta posterioarã (dorsalã).
Planul transversal sau orizontal trece prin axul sagital ºi transversal. El împarte corpul într-o parte superioarã (cranialã) ºi alta inferioarã (caudalã). Planul transversal este numit planul metameriei corpului. Aceste
Ax longitudinal
Plan sagital
Plan frontal

Ax transversal

Ax sagital

Plan transversal

axe ºi planuri se folosesc ºi pentru precizarea poziþiei
elementelor componente la nivelul fiecãrui organ.
Nomenclatura anatomicã
Odatã cu axele ºi planurile corpului a]i fãcut cunoºtinþã cu unii termeni: cranial, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral, sagital, frontal, transversal.
Când se vorbeºte de membrele corpului, se folosesc termenii proximal, pentru formaþiunile mai
apropiate de centuri, ºi distal, pentru cele mai îndepãrtate.
La mânã, se foloseºte termenul volar sau palmar,
pentru formaþiunile palmei, iar la picior, termenii plantar, pentru forma]iunile din talpa piciorului ºi dorsal,
pentru formaþiunile superioare ale labei piciorului.
Superficial ºi profund sunt termeni care aratã gradul
de apropiere faþã de suprafaþa corpului.

CUVINTE

CHEIE

organe, sisteme, viscere, sagital, longitudinal,
transversal, proximal, distal, palmar, plantar, volar

TEME {I APLICA}II

 Gãsiþi rãspunsul greºit.
Planurile de orientare ale corpului sunt: a. sagital;
b. frontal; c. longitudinal; d. transversal.
 Completaþi spaþiile punctate cu termenii corespunzãtori.
Planul frontal merge paralel cu ………………….. ºi
trece prin axul ………………….. ºi axul ………………….. El
împarte corpul într-o parte ……………………… ºi alta
………………….. .
Fig. 3. Planuri [i axe ale corpului.

Niveluri de organizare
Celule, ]esuturi, organe, sisteme
de organe, organism
Exist\ diferite niveluri de organizare a corpului
uman, fiecare contribuind `n final la cel morfo-func]ional al `ntregului organism (fig. 4).

Celula
Celula este unitatea de bazã morfofuncþionalã ºi
geneticã a organizãrii materiei vii. Poate exista singurã
sau în grup, constituind diferite þesuturi.

Forma celulelor este legatã de funcþia lor. Iniþial,
toate au formã globuloasã, dar ulterior pot deveni fusiforme, stelate, cubice, cilindrice etc.; unele, cum sunt
celulele sangvine, ovulul, celulele adipoase sau cartilaginoase, îºi pãstreazã forma globuloasã.
Dimensiunile celulelor variazã în funcþie de specializarea lor, de starea fiziologicã a organismului, de
condiþiile mediului extern, vârstã etc. Exemple: hematia — 7,5 μ, ovulul — 150–200 μ, fibra muscularã striatã — 5–15 cm; media se considerã 20–30 μ.

Structura celulei
În alcãtuirea celulei distingem trei pãrþi componente principale: 1. membrana celularã; 2. citoplasma;
3. nucleul.
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Fig. 4. Niveluri de organizare a corpului uman: 1. atom; 2. molecul\; 3. macromolecul\; 4. organit;
5. celul\; 6. ]esut; 7. organ; 8. sistem de organe; 9. organism.

1. Membrana celularã (membrana plasmaticã, plasmalema) înconjoarã celula, îi conferã forma ºi separã
structurile interne ale celulei de mediul extracelular.
Este alcãtuitã, în principal, din fosfolipide ºi proteine.
Fosfolipidele sunt astfel dispuse, încât porþiunea lor
hidrofilã formeazã un bistrat, în interiorul cãruia se
aflã cuprinsã porþiunea lor hidrofobã. Acest miez
hidrofob restricþioneazã pasajul transmembranar al
moleculelor hidrosolubile ºi al ionilor. Componenta
proteicã este cea care realizeazã funcþiile specializate
ale membranei ºi mecanismele de transport transmembranar. Proteinele se pot afla pe faþa externã sau
1

internã a membranei, precum ºi transmembranar. Deoarece proteinele nu sunt uniform distribuite în cadrul
structurii lipidice, acest model structural a fost denumit modelul mozaic fluid (fig. 5). Membrana conþine
ºi glucide (glicoproteine ºi glicolipide), ataºate pe faþa
ei externã. Acestea sunt puternic încãrcate negativ.
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Fig. 5. Modelul mozaic fluid al membranei celulare: 1. spa]iu
extracelular; 2. spa]iu intracelular; 3. proteine; 4. fosfolipid (a. straturi hidrofile, b. strat hidrofob); 5. colesterol; 6. glicolipid; 7. glucid.
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Fig. 6. Organizarea general\ a celulei: 1. aparat Golgi; 2. membran\
nuclear\; 3. mitocondrie; 4. lizozom; 5. cromatin\; 6. membran\
celular\; 7. reticul endoplasmatic rugos; 8. citoplasm\; 9. ribozom;
10. reticul endoplasmatic neted; 11. nucleu; 12. centriol; 13. nucleol;
14. granul\ de secre]ie.

Celula

La unele celule, citoplasma prezintã diferite prelungiri acoperite de plasmalemã. Unele pot fi temporare
ºi neordonate, de tipul pseudopodelor (leucocitele),
altele permanente: microvili (epiteliul mucoasei intestinului, epiteliul tubilor renali), cili (epiteliul mucoasei
traheei) sau desmozomi, corpusculi de leg\tur\ care
solidarizeazã celulele epiteliale.
2. Citoplasma are o structurã complexã, la nivelul
ei desfãºurându-se principalele funcþii vitale. Este un

sistem coloidal, în care mediul de dispersie este apa,
iar faza dispersatã este ansamblul de micelii coloidale ce se gãsesc în miºcare brownianã. Funcþional,
citoplasma are o parte nestructuratã, hialoplasma, ºi
o parte structuratã, organitele celulare (fig. 6). Acestea sunt de douã tipuri: comune tuturor celulelor, ºi
specifice, prezente numai în anumite celule, unde
îndeplinesc funcþii speciale.

a. Organite comune
Organite

Structurã

Funcþii

1. Reticulul
endoplasmatic (RE)
RE neted

Sistem canalicular, care leagã plasmalema de stratul extern al membranei nucleare
Reþea de citomembrane cu aspect diferit, în funcþie de activitatea
celularã

Sistem circulator intracitoplasmatic
Rol important în metabolismul glicogenului

RE rugos (ergastoplasma)

Formã diferenþiatã a RE. Pe suprafaþa externã a peretelui mem- Rol în sinteza de proteine
branos prezintã ribozomi

2. Ribozomii
(corpusculii lui
Palade)

Organite bogate în ribonucleoproteine, de forma unor granule Sediul sintezei proteice
ovale sau rotunde (150–250 Å). Existã ribozomi liberi în matricea
citoplasmaticã ºi asociaþi RE neted, care formeaz\ ergastoplasma
(RE rugos)

3. Aparatul Golgi
(dictiozomi)

Sistem membranar format din micro- ºi macrovezicule ºi din cis- Excreþia unor substanþe celuterne alungite, situat în apropierea nucleului, în zona cea mai lare
activã a citoplasmei

4. Mitocondriile

Formã ovalã, rotundã, cu un perete de structurã trilaminarã (lipo- Sediul fosforilãrii oxidative, cu
proteicã). Prezintã un înveliº extern (membrana externã), urmat de eliberare de energie
un interspaþiu, ºi, spre interior, o membran\ internã, plicaturatã,
formând creste mitocondriale. În interior se gãseºte matricea mitocondrialã, în care se aflã sistemele enzimatice care realizeazã fosforilarea oxidativã (sinteza ATP)

5. Lizozomii

Corpusculi sferici rãspândiþi în întreaga hialoplasmã. Conþin enzi- Digerarea substanþelor ºi parme hidrolitice, cu rol important în celulele fagocitare (leucocite, ticulelor care pãtrund în celumacrofage)
lã, precum ºi a fragmentelor
de celule sau þesuturi

6. Centrozomul

Situat în apropierea nucleului, se manifest\ în timpul diviziunii ce- Rol în diviziunea celularã
lulare. Este format din doi centrioli cilindrici, orientaþi perpendicu- (lipseºte în neuroni)
lar unul pe celãlalt ºi înconjuraþi de o zonã de citoplasmã vâscoasã
(centrosferã)

b. Organite specifice
Miofibrilele sunt elemente contractile din sarcoplasma fibrelor musculare.
Neurofibrilele constituie o reþea care se întinde
în citoplasma neuronului, `n axoplasm\ [i `n dendrite.
Corpii Nissl (corpii tigroizi) sunt echivalenþi ai
ergastoplasmei pentru celula nervoasã.
În afara organitelor comune ºi specifice, `n citoplasm\ se mai gãsesc ºi incluziunile citoplasmatice, care au
caracter temporar ºi sunt reprezentate prin granule de
substanþã de rezervã, produºi de secreþie ºi pigmenþi.

3. Nucleul este o parte constitutivã principalã, cu
rolul de a coordona procesele biologice celulare
fundamentale (conþine materialul genetic, controleazã metabolismul celular, transmite informaþia
geneticã). Poziþia lui în celulã poate fi centralã sau
excentricã (celule adipoase, mucoase). Are, de obicei, forma celulei.
Numãrul nucleilor. Majoritatea celulelor sunt
mononucleate, dar pot exista ºi excepþii: celule binucleate (hepatocitele), polinucleate (fibra muscularã
striatã), anucleate (hematia adultã).
7
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Dimensiunile nucleului pot fi între 3 ºi 20 μ,
corespunz\tor ciclului funcþional al celulei, fiind în
raport de 1/3–1/4 cu citoplasma.
Structura nucleului cuprinde membrana nuclearã, carioplasma ºi unul sau mai mulþi nucleoli.
Membrana nuclearã, poroasã, este dublã, cu structurã trilaminatã, constituitã din douã foiþe, una externã, spre matricea citoplasmaticã, ce prezintã ribozomi
ºi se continuã cu citomembranele reticulului endoplasmic, alta internã, aderentã miezului nuclear. Între
cele douã membrane existã un spaþiu numit spaþiu
perinuclear. Sub membranã se aflã carioplasma, o
soluþie coloidalã cu aspect omogen. La nivelul ei,
existã o reþea de filamente subþiri, formate din granulaþii fine de cromatinã, din care, la începutul diviziunii
celulare, se formeazã cromozomii, alc\tui]i din ADN,
ARN cromozomal, proteine histonice [i nonhistonice,
cantit\]i mici de lipide [i ioni de Ca [i Mg.

CUVINTE

CHEIE

membran\ celular\, citoplasm\, nucleu, ovul, spermie, ribozomi, reticul endoplasmatic, mitocondrii,
lizozomi, centrozom, nucleoli, aparat Golgi

TEME {I APLICA}II
Coloana din stânga cuprinde organitele comune din
citoplasm\, iar cea din dreapta, unele dintre func]iile
acestora. Asocia]i organitele cu func]iile corespunz\toare:
1. ribozomii
a. circula]ia intracitoplasmatic\
2. mitocondriile
b. sinteza proteic\
3. reticulul
c. fosforilarea oxidativ\ cu
endoplasmatic
eliberare de energie
4. aparatul Golgi
d. excre]ia unor substan]e
celulare
5. lizozomii
e. rol `n diviziunea celular\
6. centrozomul
f. digestie intracelular\

Transportul transmembranar
Membrana celularã prezintã permeabilitate selectivã pentru anumite molecule ºi majoritatea ionilor.
Aceasta permite un schimb bidirecþional de substanþe nutritive ºi produºi ai catabolismului celular, precum ºi un transfer ionic, care determinã apariþia curenþilor electrici.
Mecanismele implicate în transportul transmembranar pot fi grupate în douã categorii principale: mecanisme care nu necesitã prezenþa unor proteine
membranare transportoare (cãrãuºi) ºi mecanisme
care necesitã prezenþa unor astfel de proteine. Din
prima categorie fac parte difuziunea ºi osmoza, iar din
a doua, difuziunea facilitatã ºi transportul activ.
Un alt mod de a clasifica transportul transmembranar ]ine cont de consumul energetic necesar pentru realizarea lui. Astfel, existã transport pasiv, care
nu necesitã energie pentru a se desfãºura ºi cuprinde
difuziunea, osmoza ºi difuziunea facilitatã, ºi transport activ, care necesitã cheltuialã energeticã (ATP).
〈 Mecanisme care nu utilizeazã proteine
transportoare
Difuziunea (fig. 7). Moleculele unui gaz, ca ºi moleculele ºi ionii aflaþi într-o soluþie, se g\sesc într-o
miºcare dezordonatã permanentã, rezultat al energiei
lor. Aceastã miºcare, numitã difuziune, determinã rãspândirea uniformã a moleculelor într-un volum dat de
gaz sau soluþie. De aceea, ori de câte ori existã o diferenþã de concentraþie (gradient de concentraþie) între
douã compartimente ale unei soluþii, miºcarea molecularã tinde sã elimine aceastã diferenþã ºi sã distribuie moleculele uniform.
Datoritã structurii sale, membrana celularã nu
reprezintã o barierã în difuziunea moleculelor nepolarizate (liposolubile), de exemplu O2 sau hormonii
1
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3

Proprietãþile celulei
Celulele au o serie de proprietãþi generale ºi speciale, care le asigurã îndeplinirea rolului specific în
ansamblul organismului. Dintre aceste propriet\]i, sinteza proteicã, reproducerea celularã [i metabolismul
celular au fost deja studiate. Propriet\]i importante ale
celulei sunt `ns\ atât transportul transmembranar, cât
ºi potenþialul de membranã.
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Fig. 7. Difuziunea: 1. ioni; 2. protein\ integrat\; 3. straturi fosfolipidice.
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Fig. 8. Transportul activ: 1. loc de conexiune; 2. protein\ transportoare.

steroizi. Moleculele organice, care prezintã legãturi
covalente polare, dar nu sunt încãrcate electric, de
exemplu CO2, etanolul sau ureea, pot, de asemenea,
difuza prin membrana celularã. Moleculele polarizate
mai mari, de exemplu glucoza, nu pot traversa membrana celularã prin difuziune ºi, de aceea, au nevoie
de proteine transportoare.
De asemenea, membrana nu permite pasajul ionic
liber; acesta va avea loc doar la nivelul canalelor ionice cu structurã proteicã, formaþiuni membranare cu
dimensiuni atât de mici, încât nu pot fi vizualizate nici
chiar cu ajutorul microscopului electronic.
Osmoza este difuziunea apei (solventului) dintr-o
soluþie. Pentru ca ea sã se produc\, membrana care
separã cele douã compartimente trebuie sã fie semipermeabilã (sã fie mai permeabilã pentru moleculele
de solvent decât pentru cele de solvit). Apa va trece
din compartimentul `n care concentraþia ei este mai
mare (soluþie mai diluatã) în cel cu concentraþie mai
micã (soluþie mai concentratã).
Forþa care trebuie aplicatã pentru a preveni osmoza se numeºte presiune osmoticã. Ea este propor]ional\ cu numãrul de particule dizolvate în soluþie.
〈 Mecanisme care utilizeazã proteine transportoare
Moleculele organice polarizate ºi cu greutate molecularã mare traverseazã membrana celularã cu ajutorul proteinelor transportoare membranare. Acest tip de
transport este specific, saturabil (va exista un transport maxim pentru o anumitã substanþã) ºi pentru
aceeaºi proteinã transportoare poate ap\rea competiþia între moleculele de transportat.
Difuziunea facilitatã. În acest caz, moleculele se
deplaseazã conform gradientului de concentraþie ºi
nu este necesarã energie pentru transport.
Transportul activ (fig. 8) asigurã deplasarea moleculelor ºi a ionilor împotriva gradientelor lor de concentraþie ºi se desfãºoarã cu consum de energie
furnizatã de ATP. Este de mai multe tipuri:

– primar: pentru funcþionarea proteinei transportoare
este necesarã hidroliza directã a ATP-ului. ~n acest caz,
proteinele transportoare se numesc pompe;
– secundar (cotransport): energia necesarã pentru
transferul unei molecule sau ion împotriva gradientului sãu de concentraþie este obþinutã prin transferul
altei energii conform gradientului ei de concentraþie.
De exemplu, pompa de Na+/K+.
O categorie specialã de transport este cel vezicular. Acesta poate fi: endocitozã, în care materialul extracelular este captat în vezicule formate prin invaginarea membranei celulare ºi transferat intracelular, sau
exocitozã, în care material intracelular este captat în
vezicule care vor fuziona cu membrana celularã, iar
conþinutul lor va fi eliminat `n exteriorul celulei. Forme
particulare de endocitozã sunt fagocitoza [i pinocitoza.
Potenþialul de membranã
Permeabilitatea selectivã a membranei, prezenþa
intracelularã a moleculelor nedifuzibile încãrcate
negativ ºi activitatea pompei Na+/K+ creeazã o distribuþie inegalã a sarcinilor de o parte ºi de alta a membranei celulare. Aceastã diferenþã de potenþial este
denumitã potenþial de membranã.
〈 Potenþialul membranar de repaus are o valoare
medie de –65 mV pâna la –85 mV (valoare apropiatã
de cea a potenþialului de echilibru pentru K+) ºi depinde de permeabilitatea membranei pentru diferitele
tipuri de ioni. Termenul de repaus este introdus pentru a desemna un potenþial de membranã atunci când
la nivelul acesteia nu se produc impulsuri electrice.
Valoarea acestui potenþial se datoreazã activitãþii
pompei Na+/K+, care reintroduce în celulã K+ difuzat
la exterior ºi expulzeazã Na+ pãtruns în celulã, într-un
raport de 2 K+ la 3 Na+. În acest mod, o celulã îºi menþine relativ constantã concentraþia intracelularã a ionilor de Na+ ºi K+ ºi un potenþial membranar constant,
în absenþa unui stimul.
〈 Potenþialul de acþiune este modificarea temporarã
a potenþialului de membranã (fig. 9). Celulele stimulate
electric genereazã potenþiale de acþiune prin modificarea potenþialului de membranã. Mecanismele de producere, aspectul ºi durata potenþialului de acþiune sunt
diferite în funcþie de tipul de celulã, dar principiul de
bazã este acelaºi: modificarea potenþialului de membranã se datoreazã unor curenþi electrici care apar la
trecerea ionilor prin canalele membranare specifice, ce
se închid sau se deschid în funcþie de valoarea potenþialului de membranã. Pentru a enumera fazele potenþialului de acþiune, se poate lua ca exemplu neuronul.
— Pragul: celulele excitabile se depolarizeazã rapid, dacã valoarea potenþialului de membranã este redusã la un nivel critic, numit potenþial prag. Odatã
acest prag atins, depolarizarea este spontan\.
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Perioada refractarã reprezint\ intervalul de timp pe
parcursul cãruia este dificil de obþinut un potenþial de
acþiune. Existã douã perioade refractare:
〈 perioada refractarã absolutã, pe parcursul cãreia,
indiferent de intensitatea stimulului, nu se poate obþine un nou potenþial de acþiune. Cuprinde panta ascendentã a potenþialului de acþiune ºi o porþiune din cea
descendentã [i se datoreazã inactivãrii canalelor pentru Na+;
〈 perioada refractarã relativã, pe parcursul cãreia
se poate iniþia un al doilea potenþial de acþiune, dacã
stimulul este suficient de puternic. Potenþialul de acþiune obþinut astfel are o vitezã de apariþie a pantei ascendente mai micã ºi o amplitudine mai redusã decât
în mod normal.
Potenþialul de acþiune, odatã generat în orice punct
al unei membrane excitabile, va stimula, la rândul lui,
zonele adiacente ale acesteia, propagându-se în ambele
sensuri, pânã la completa depolarizare a membranei.
Transmiterea depolarizãrii în lungul unei fibre nervoase sau musculare poartã denumirea de impuls (nervos sau muscular).
Proprietãþile speciale ale celulelor sunt contractilitatea (proprietatea celulelor musculare de a transforma energia chimicã a unor compuºi în energie mecanicã) ºi activitatea secretorie. Fiecare celulã sintetizeazã substanþele proteice ºi lipidice proprii, necesare
pentru refacerea structurilor, pentru creºtere ºi înmulþire. Unele celule s-au specializat în producerea de
substanþe pe care le „exportã“ în mediul intern (secreþie endocrinã) sau extern (secreþie exocrinã).

–80 mV
0

Timp (ms)

5

Depolarizarea cre[te
+

Fig. 9. Poten]ialul de ac]iune.

Poten]ialul de ac]iune este un r\spuns de tip „tot
sau nimic“: stimulii cu o intensitate inferioar\ pragului, subliminari, nu provoac\ depolarizarea [i declan[area unui impuls, iar stimulii supraliminari nu determin\ o reac]ie mai ampl\ decât stimulul prag.
— Panta ascendentã: depolarizarea apare dupã
atingerea potenþialului prag ºi se datoreazã creºterii
permeabilitãþii membranei pentru Na+; acesta va intra
în celulã prin canale speciale pentru acest ion, care
sunt voltaj-dependente ºi care se deschid atunci când
potenþialul de membranã atinge valoarea prag.
— Panta descendentã (repolarizarea): potenþialul
revine cãtre valoarea de repaus. Acest fapt se datoreazã ieºirii K+ din celulã prin canale speciale pentru
acest ion, care se deschid, de asemenea, în prezenþa
stimulului (fig. 10).
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Canalele voltaj-dependente
pentru Na+ se deschid

Na+ difuzeaz\
`n celul\

potenþialul de membranã
variazã de la –65 mV la +40 mV

1
Stimul depolarizant
2

potenþialul de membranã
revine la –65 mV

Depolarizarea scade

Canalele voltaj-dependente
pentru K+ se deschid

K+ difuzeaz\
`n afara celulei

Fig. 10. Difuziunea ionilor de sodiu [i de potasiu.

}esuturile

CUVINTE

Clasificarea ]esuturilor

CHEIE

difuziune, osmoz\, transport activ, transport pasiv,
poten]ial de membran\, perioade refractare, contractilitate, activitate secretorie

I. EPITELIAL
1. De acoperire
z simplu

TEME {I APLICA}II

(unistratificat)

 Afla]i r\spunsul corect.
Mecanismul care necesit\ prezen]a unor proteine
membranare transportoare este: a. osmoza; b. permeabilitatea neselectiv\; c. difuziunea; d. difuziunea
facilitat\.
 G\si]i r\spunsul gre[it.
Poten]ialul de membran\ poate fi: a. constant;
b. inversat; c. de ac]iune; d. de repaus.
 Enumera]i principalele propriet\]i generale [i speciale ale celulelor.

z pseudo-

– pavimentos: tunica intern\ a vaselor
sangvine [i limfatice
– cubic: mucoasa bronhiolelor
– cilindric ciliat ºi neciliat: mucoasa tubului
digestiv
– cilindric ciliat ºi neciliat: epiteliul traheal

stratificat
z pluristra-

– pavimentos keratinizat (epiderma) ºi nekeratinizat: epiteliul mucoasei bucale
– cubic [i cilindric: canalele glandelor exocrine
– de tranziþie: uroteliul
2. Glandular (secretor)
tificat

z tip endocrin

– tipul în cordoane celulare (adenohipofiza, glandele paratiroide)
– tipul folicular (tiroida)

z tip exocrin

– simplu (tubular, acinos)
– compus (tubulo-acinos)

(pluricelular)

Lucrare practic\
Observarea epiteliului de acoperire
Material necesar: periu]\ pentru din]i, ser fiziologic, eprubete, pipet\, solu]ie 1‰ albastru de metilen, centrifug\, microscop, lame, lamele, ac spatulat;
celule descuamate de pe mucoasa bucal\.
Mod de lucru. Se cl\te[te gura cu ap\, se efectueaz\ un periaj cu o periu]\ umezit\ în ser fiziologic. Se cl\te[te periu]a într-o eprubet\ cu ser
fiziologic, se adaug\ o pic\tur\ din solu]ia 1‰ albastru de metilen. Se centrifugheaz\ sau se decanteaz\
(30 min), se ia din depozitul de pe fundul eprubetei
[i, cu un ac spatulat, se face un preparat microscopic între lam\ [i lamel\.
Recoltarea celulelor se poate face [i prin r\zuirea u[oar\ a fe]ei superioare a limbii cu partea
neascu]it\ a unei lame de briceag [i metilarea

}esuturile
Þesuturile sunt sisteme organizate de materie vie
formate din celule similare, care îndeplinesc în organisme aceeaºi funcþie sau acelaºi grup de funcþii.
Celulele sunt unite între ele printr-o substanþã intercelularã, care, atunci când este în cantitate micã, se
numeºte „substanþã de ciment“, iar, în cantitate mare,
„substanþã fundamentalã“.

z tip mixt

– pancreas
– testicul
– ovar
3. Senzorial — intrã în structura organelor de simþ
II. CONJUNCTIV
1. Moale
z lax: `nso]e[te alte ]esuturi; leag\ unele organe
z reticulat: ganglioni limfatici, splin\
z adipos: `n jurul unor organe (rinichi, ochi) [i subcuta-

nat (hipoderm)
z fibros: tendoane, ligamente, aponevroze
z elastic: tunica medie a arterelor [i venelor

2. Semidur
z cartilaginos

– hialin: cartilaje costale, laringiale, traheale
– elastic: pavilionul urechii, epiglota
– fibros: discurile intervertebrale [i meniscurile articulare

3. Dur
z osos

– haversian (compact): diafizele oaselor lungi
– spongios (trabecular): epifizele oaselor
lungi [i `n interiorul celor scurte [i late

4. Fluid — sângele
III. MUSCULAR
z striat: mu[chii scheletici (somatici)
z neted: visceral [i multiunitar (`n iris)
z striat de tip cardiac: miocardul

IV. NERVOS
z neuronul — celula nervoasã
z nevroglia — celula glialã
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Alc\tuirea corpului uman

Lucrare practic\
Observa]i, pe preparatele microscopice din
colec]ia laboratorului de biologie, diferite tipuri
de celule [i ]esuturi, încercând s\ identifica]i componentele.

Pute]i face [i observa]ii macroscopice pentru
]esuturile cartilaginoase [i musculare, dup\ o disec]ie efectuat\ pe o broasc\ sau un iepure.

Autoevaluare
Preciza]i principalele func]ii ale organismului [i structurile care le realizeaz\, folosind [i cuno[tin]ele dobândite anterior.



Denumi]i componentele celulei din figura al\turat\.



Asocia]i organitele celulare din prima coloan\ cu
caracteristicile corespunz\toare din a doua coloan\.
1. ribozomi
2. mitocondrii
3. lizozomi
4. aparat Golgi
5. corpi Nissl

a. sistem membranar de
micro- [i macrovezicule,
situat `n apropierea
nucleului
b. echivalen]i ai
ergastoplasmei pentru
neuron
c. con]in enzime oxidoreduc\toare
d. forma]iuni sferice
ata[ate reticulului
endoplasmatic
e. vezicule cu enzime
hidrolitice



Afla]i r\spunsul corect.
Celul\ polinucleat\ este: a. hematia adult\; b. hepatocitul; c. fibra muscular\ neted\; d. fibra muscular\
striat\.



Stabili]i dac\ enun]urile legate prin conjunc]ia „deoarece” sunt adev\rate sau false; `n cazul `n care le
considera]i adev\rate, determina]i dac\ `ntre ele exist\ sau nu o rela]ie de cauzalitate.
Citoplasma este un sistem coloidal, deoarece mediul de dispersie este ansamblul miceliilor coloidale, iar
faza dispersat\ este apa.
Neuronul nu se divide, deoarece nu are `n componen]a sa centrozomul, organit celular cu rol `n `nmul]irea
celular\.
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