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Partea I – Histologie vegetală 

1. Introducere. Celula și particularitățile organismelor vegetale 

1.1. Definiția histologiei. Celula vegetală. Clasificarea țesuturilor vegetale 

Histologia este știința care se ocupă cu studiul țesuturilor din organismele vii. Histologia 

vegetală are, deci, ca obiect de studiu țesuturile plantelor din organele vegetative și de reproducere. 

Țesutul reprezintă o grupare de celule diferite, dar similare din punct de vedere structural și 

funcțional, care conlucrează pentru a îndeplini un anumit rol în viața organismelor vii pluricelulare 

evoluate. În mod evident, nu putem vorbi de țesuturi la organismele unicelulare, sau la cele 

pluricelulare primitive. Țesuturile vegetale adevărate, ale căror celule comunică prin plasmodesme, se 

întâlnesc la unele alge brune și roșii, ferigi (pteridofite), mușchi (briofite), gimnosperme și 

angiosperme. 

Celula este unitatea morfo-funcțională a tuturor organismelor (procariote și eucariote). Ea 

reprezintă unul dintre nivelurile de organizare al materiei vii și este dotată cu capacitate de 

autoreglare, autoconservare și autoreproducere. 

Organismele vii sunt alcătuite din una (organisme unicelulare) sau mai multe celule 

(pluricelulare). Numărul tipurilor de celule dintr-un organism viu este cu atât mai mare cu cât acesta 

se află pe o treaptă superioară a evoluției. La plante, de exemplu, cele mai evoluate dintre ele 

(angiosperme) pot conține până la 72 de tipuri de celule diferite. 

Diferențiem, în funcție de structura lor: 

 plante talofite (inferioare) care nu au organe vegetale bine diferențiate, ci doar 

țesuturi: alge, mușchi (briofite) 

 plante cormofite (superioare) – au organele clasice: rădăcină, tulpină și frunze. 

În funcție de stadiul de evoluție, deosebim plante: 

 criptogame (cryptos=ascuns, gamos=căsătorie) = plante cu reproducerea ascunsă, 

adică fără semințe. Se includ în categoria criptogamelor algele, mușchii, lichenii și 

ferigile (acestea din urmă sunt cormofite) 

 fanerogame (phaneros=vizibil) = plante cu reproducere prin semințe; se mai numesc 

spermatofite. Se includ aici gimnospermele (sămânța golașă, neînvelită de fruct) și 

angiospermele (plante care au sămânța protejată de un fruct). Gimnospermele au 

semințele cu mai multe cotiledoane (policotiledonate). Angiospermele pot fi 

monocotiledonate (semințe cu un cotiledon: ovăz, grâu, lalea) sau dicotiledonate 

(semințe cu două cotiledoane: fasole, mazăre, bostan). 

 

Morfologia celulelor vegetale 

Celulele vegetale au diferite forme care sunt în strânsă legătura cu funcția celulei respective în 

viața plantei. Astfel deosebim celule parenchimatice (normale), tabulare (în suber), stelate (în 

măduvă), reniforme (la stomate), halteriforme (la stomate), de formă neregulată (sclereide) etc. 

 

Trăsături specifice celulelor vegetale: 

 prezența peretelui celular, al cloroplastelor, al vacuolelor; 

 prezența plasmodesmelor care asigură unitatea structurală și funcțională a celulelor 

dintr-un țesut; 
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 în membrana celulară regăsim lipide de tip galactozil-digliceride (la celula animală 

predomină fosfatidilcolina și fosfatidiletanolamina); 

 creșterea celulei vegetale se realizează în special prin creșterea treptată a vacuolei 

centrale; 

 microcorpii sunt organite specifice celulei vegetale: peroxizomi (procese de 

fotorespirație) și glioxizomi (în conversia lipidelor în glucide simple, în semințe) 

 celulele vegetale conțin o mare varietate de substanțe de rezervă sub forma unor 

corpusculi inerți: amidon, inulină, aleuronă, picături de ulei (celulele animale au 

glicogenul ca alternativă de rezervă) 

 celulele vegetale conțin adesea cristale de săruri organice sau minerale (ex. oxalați). 

 

Apa în celula vegetală (aprox. 85-90%). Există sub mai multe forme: 

 apa în exces, a cărei pierdere nu produce perturbări în celulă; 

 apa metabolică, a cărei pierdere nu provoacă moartea celulei dar perturbă 

metabolismul; 

 apa vitală, a cărei pierdere provoacă moartea celulei, reprezintă 15-30% din volumul 

total; 

 apa legată (3-4%) face parte din moleculele din interiorul celulei și nu poate fi 

extrasă. 

 

Clasificarea țesuturilor vegetale 

a. după forma celulelor deosebim țesuturi parenchimatice (celulele au formă obișnuită, 

circulară, sau au un diametru de cel mult 3 ori mai mare decât celălalt) și prozenchimatice (celulele 

sunt foarte alungite) 

b. după gradul de diferențiere în ontogeneză deosebim țesuturi meristematice (celule 

capabile de mitoză și care dau naștere la alte celule diferențiate) și țesuturi definitive (provin din cele 

meristematice și au diverse funcții) 

c. după origine avem țesuturi primare (provin din meristemele primare: apexul caulinar și cel 

radicular) și țesuturi secundare (provin din meristemele secundare: cambiul și felogenul) reprezentate 

de lemnul și liberul secundar, suber și feloderm. 

d. după prezența sau absența conținutului celular țesuturile pot fi vii la maturitate 

(majoritatea) sau moarte la maturitate (suber, vasele de lemn) 

e. după rolul lor în viața plantei țesuturile pot fi meristematice, protectoare, absorbante, 

asimilatoare, aerifere, de depozitare, mecanice, conducătoare, secretoare, senzitive și de mișcare. 

 

1.2. Plastidomul celular 

Reprezintă totalitatea plastidelor din celulă. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale 

și se clasifică în mai multe subtipuri: 

 cloroplastele: au culoare verde, conțin clorofilă iar în interiorul lor se desfășoară 

procesul de fotosinteză; 

 amiloplaste/leucoplaste – elaborează amidon; 

 cromoplaste/carotenoplaste – pigmenți carotenoizi, în culoare variabilă galben-roșu; 

 oleoplaste – conțin lipide; 

 proteoplaste – acumulează proteine. 

Plastidele sunt organite semiautonome ce conțin ADN propriu funcțional. Plastidele provin 

din organisme procariote de tipul cianobacteriilor care au intrat în simbioză (intracelulară) cu celulele 
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eucariote (teoria endosimbiotică, valabilă și pentru mitocondrii). Plastidele pot fi menținute în stare de 

funcționare un timp relativ limitat atunci când sunt plasate în afara celulei (in vitro). Toate plastidele 

provin din proplastide. Prezintă două membrane, una exterioară și una interioară. Spațiul din interior 

se numește stromă. 

Cloroplastele se localizează în principal în țesutul asimilator, dar se regăsesc practic în toate 

țesuturile de culoare verde din organele expuse la lumina soarelui. Cloroplastele din țesutul lacunos 

sunt mai mici decît cele din țesutul palisadic. În cloroplaste are loc procesul de fotosinteză în urma 

căruia din CO2 și H2O, sub acțiunea radiației solare, se eliberează O2 și glucoză. Prin intermediul 

acestui proces, din molecule anorganice se creează molecule organice, plantele fiind producători 

primari. 

Cromoplastele sunt plastide ce conțin pigmenți carotenoizi precum xantofila (galben), beta-

carotenul (portocaliu) și licopenul (roșu). Aceștia dau culoarea caracteristică unor fructe, semințe, 

petale de flori sau rădăcini. Au rol biologic în atragerea polenizatorilor. 

Amiloplastele conțin și depozitează amidon (sub formă de granule) regăsindu-se predominant 

în țesuturile de rezervă. Fiecare granulă de amidon se formează în jurul unui punct inițial denumit hil 

prin depunerea succesivă de amiloze și amilopectine, formând striuri specifice de creștere. Amidonul 

se colorează specific cu soluție Lugol (I2 în KI). 

Intercorversiunile plastidiale: cloroplastele se transformă în cromoplaste în frunzele de 

toamnă; amiloplastele se pot transforma în cloroplaste (tubercul de cartof expus la lumină); 

cromoplastele se transformă în cloroplaste în cazul rădăcinii de morcov expuse la soare. 

1.3. Peretele celular 

Peretele celular apare la organismele vegetale și la majoritatea bacteriilor. La plante, acesta le 

acoperă și are rol protector și structural. Celulele care nu conțin perete celular se numesc gimnoblaste, 

iar cele care conțin: dermatoblaste. 

Peretele celular la celulele vegetale este de două tipuri: 

 primar, celulozopectic, se întâlnește la toate celulele meristematice și la unele celule 

adulte (celule de parenchim asimilator, tuburile ciuruite și celulele anexe din liber sau 

colenchim); 

 secundar, este mult mai gros decât cel primar și impregnat cu diferite substanțe cum 

ar fi cutina, suberina, lignina, substanțe mnerale organice sau anorganice. 

Celuloza este componentul principal al pereților celulari vegetali și reprezintă un polimer de 

D-glucoză legate β(1→4). Fibrele de celuloză se asociază în microfibrile, care sunt alcătuite din 

fibrile de celuloză. Fibrele formează o rețea în care diferite substanțe organice sunt incluse: pectine, 

proteine, lipide etc. În momentul formării peretelui celular, încă din telofază, se conturează o serie de 

punctuații prin care trec mici canalicule de reticul endoplasmatic și care asigură comunicarea dintre 

celulele vecine. 

Modificările chimice secundare ale peretelui celular 

Peretele celular secundar este mult mai gros și mai rigid decât cel primar, fiind impregnat cu o 

serie de substanțe. După natura substanțelor care sunt implicate în acest proces, distingem: 

 apoziții lipidice – cutinizare, cuticularizare, dar și suberificarea 

 incrustații cu polifenoli – lignificare 

 depuneri de substanțe minerale – calcificarea și silicificarea 

 modificări degenerative – gelificarea și lichefierea 

Cutinizarea reprezină impregnarea parțială cu cutină (de natură lipidică) la peretele celular 

extern al epidermei plantelor ce trăiesc în mediul aerian. 
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Cuticularizarea este o cutinizare excesivă, formându-se o cuticulă. Următoarele categorii de 

plante au cuticule de diferite grosimi: 

 plantele acvatice – sunt lipsite de cuticulă 

 plantele higrofite (în medii umede) – cuticula este subțire 

 plantele mezofite (umiditate normală) – cuticula de grosime normală 

 plantele xerofite (zone uscate) – cuticula este foarte groasă (20-30µm) 

Cuticula poate fi acoperită de ceară. Cuticula joacă un rol crucial în reglarea regimului hidric 

al plantelor. 

Suberificarea reprezintă impregnarea cu suberină a peretelui celular prezent la celulele din 

țesutul protector denumit suber. Conduce la impermeabilizarea peretelui pentru aer, apă, sau alte 

substanțe. Conduce la moartea celulelor suberificate. 

Lignificarea reprezintă impregnarea cu polifenoli a peretelui celular, predominant cel de la 

vasele de lemn și fibrele de sclerenchim. Celulele lignificate sunt moarte. 

2. Țesuturile meristematice 

Țesuturile meristematice conțin celule vii cu capacitatea de diviziune mitotică. Inițial, 

embrionul este alcătuit exclusiv din țesuturi meristematice. În timpul dezvoltării timpurii a 

embrionului, țesuturile meristematice se restrâng la vârful rădăcinii (apex radicular), vârful tulpinii 

(apex caulinar) și, la plantele cu creștere secundară, pe toată lungimea tulpinii (lateral) sub formă de 

cordoane subțiri. 

Celulele acestor țesuturi se numesc și ele, la rândul lor, celule meristematice, având un 

diametru mic și fără vacuole vizibile. Pereții celulari sunt foarte subțiri. Nu înmagazinează substanțe 

de rezervă și nici nu prezintă cromoplaste. Sunt specializate exclusiv pentru diviziuni repetate. 

Recapitulând, clasificarea meristemelor arată astfel: 

a) după localizare: 

 embrionare 

 apicale (terminale): apexul radicular și cel caulinar 

 laterale: procambiul, cambiul și felogenul 

 b) după origine și tipul de țesut generat: 

 primare (apicale) 

o protoderma 

o procambiu 

o meristem fundamental (engl. ground meristem) 

 secundare (laterale) 

o cambiu 

o felogen. 

2.1. Meristemele primare 

2.1.1. Apexul radicular 

Se regăsește în la capătul (vârful) rădăcinii. cu toate ramificațiile sale. Apexul radicular 

generează, prin activitatea sa, structura primară a rădăcinii, fiind protejat la exterior de un țesut 

protector denumit scufie, ale cărei celule se descuamează constant pe măsură ce rădăcina își continuă 

creșterea și avansează în sol. La baza scufiei se regăsește un meristem special de întreținere a scufiei. 

Apexul radicular propriu-zis este alcătuit din: 

 centrul cuiescent 
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 zona de proliferare foarte activă (Figura 1). 

Celulele centrului cuiescent (cuiescent = inactiv, silențios) se divid foarte puțin sau deloc. 

Creșterea rădăcinii se realizează datorită activității zonei 

de proliferare foarte activă, alcătuită din celule care se 

divid constant prin mitoză. 

În continuarea apexului radicular regăsim zona 

netedă, în care celulele nu mai au activitate de diviziune 

ci se specializează. Fascicule (cordoane) de țesut 

meristematic primar denumit procambiu se vor regăsi în 

interiorul rădăcinii, din care se vor forma țesuturile 

conducătoare primare (lemn primar și liber primar). 

Celelalte celule meristematice care nu formează 

procambiul dar rămân active din punct de vedere mitotic 

aparțin meristemului fundamental, care va genera scoarța 

din rădăcină. 

2.1.2. Apexul caulinar 

Se regăsește în vârful tulpinii și a 

ramificațiilor sale, permițând creșterea în lungime a 

plantei. Prin activitatea sa rezultă țesuturile primare din structura tulpinii și frunzele. Apexul caulinar 

este protejat de primordiile foliare pe care le generează, acestea devenind frunze tinere, într-un proces 

continuu. 

Apexul caulinar (Figura 2) este format din: 

 meristem în așteptare – format din celule care nu se mai divid aproape deloc 

(omolog al centrului cuiescent). La momentul potrivit, aceste celule vor prolifera 

intens pentru a forma floarea sau inflorescența în scop reproductiv; 

 inelul inițial cu rol în producerea primordiilor foliare; 

 meristemul fundamental, din care se va forma măduva și scoarța tulpinii. Sub 

apexul caulinar, pe măsură ce celulele meristematice devin definitive și se 

specializează iar planta crește, vor rămâne cordoane de procambiu. 

 

Figura 1 - Apexul radicular la Allium cepa 
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2.2. Meristemele secundare 

Meristemele secundare (cambiu și felogen) apar la organele plantelor care manifestă creștere 

secundară. Creșterea secundară a tulpinii se observă la plantele lemnoase, respectiv gimnospermele și 

angiospermele dicotiledonate lemnoase1. Rădăcinile plantelor lemnoase și a multor dicotiledonate 

ierboase rămân cu structura primară a rădăcinii o perioadă foarte scurtă de timp; acestea trec destul de 

repede la structura secundară. 

Meristemele secundare se etajează, mai mult sau mai puțin, sub formă de inel (cilindru) atunci 

când sunt privite în întregimea lor. Nașterea lor se face parțial din procambiu și/sau parțial din 

dediferențierea altor celule specializate ale plantei. Angiospermele monocotiledonate nu manifestă 

creștere secundară bazată pe activitatea cambiului și felogenului. În schimb, tulpinile unor specii de 

monocotiledonate cresc în grosime prin diviziunea laterală repetată a celulelor scoarței (ex. palmierii. 

Yucca, Dracaena, Aloe, Agave).  

2.2.1. Cambiul 

Rolul cambiului (Figura 3) este cel de a produce liber secundar la exterior și lemn 

secundar la interior (analog procambiului, care produce țesuturi conducătoare primare). Cambiul 

produce în general mai mult lemn secundar decât liber secundar. Lemnul secundar se etajează 

adeseori sub formă de inel cilindric, în timp ce liberul secundar poate să nu parcurgă acest fenomen. 

                                                      
1 Cât și la un număr foarte mic de angiosperme monocotiledonate. 

Figura 2 - Apexul caulinar la Coleus sp. – secțiune longitudinală; Credit: Jon Houseman sub licență CC 

4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coleus_stemtip_L.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coleus_stemtip_L.jpg


11 

 

 
 

 

2.2.2. Felogenul 

Este cel de-al doilea tip de meristem secundar lateral care ia naștere exclusiv din 

dediferențierea diferitelor tipuri de celule. Se poate forma din celule ale periciclului, scoarței sau chiar 

din epidermă. 

Asemenea cambiului, felogenul funcționează bifacial, producând suber la exterior și 

feloderm la interior. Suberul este alcătuit din 2-5 straturi de celule puternic suberificate, nevii la 

maturitate, cu rol de protecție. Felodermul este un țesut viu, alcătuit din 1-3 straturi de celule de 

parenchim (Figura 4). Ansamblul format din felogen și structurile produse de acesta se numește 

peridermă. Pe parcursul vieții unei plante lemnoase arboricole, se vor produce mai multe straturi de 

felogen, de fiecare dată localizate mai la interior față de stratul precedent. Peridermele se vor exfolia 

într-un mod compact, sub formă de ritidomă (scoarța copacului – în limbaj popular), într-un mod 

distinct în funcție de specie. 

 

Figura 3 - Apariția și funcția cambiului în tulpină; Sursa: DR sub licență CC 3.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_cambium.JPG 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_cambium.JPG
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3. Țesuturile de apărare (protectoare) 

Au rolul de a apăra planta în fața factorilor de mediu nocivi sau a dăunătorilor, având de 

obicei localizare către exteriorul plantei, cu anumite excepții. 

Au fost menționate anterior două structuri care se pot include și în categoria țesuturilor de 

apărare: scufia (la rădăcină) și periderma (la exteriorul plantelor cu creștere secundară). În afară de 

rolul de protecție, scufia este formată din celule care răspund de orientarea geotropică a creșterii 

rădăcinii (rădăcinile unei plante menținute cu susul în jos vor crește tot în direcția forței 

gravitaționale). 

3.1. Epiderma 

Reprezintă stratul de celule aflate la exteriorul organelor plantei: tulpinile, inflorescențele 

semințele și fructele. Epiderma este înlocuită de peridermă în organele plantei care parcurg creștere 

secundară. Epiderma se menține pe toată perioada vieții la plantele cu creștere primară. În tulpini, 

epiderma se diferențiază din stratul extern al meristemului apical (protoderma). Pe lângă celulele 

epidermice întalnim stomatele și perii tectori sau secretori. Epiderma este adesea acoperită de o 

cuticulă foarte subțire, care previne evaporarea în exces a apei. 

Rolul epidermei este cel de protecție mecanică, împotriva patogenilor, de reglare a proceselor 

de transpirație și respirație, repelent împotriva erbivorelor și de atracție a polenizatorilor. La unele 

plante ce prezintă rădăcini expuse la aer (orhidee) sau la xerofite, epiderma poate prezenta mai multe 

straturi de celule. La orhidee, epiderma pluristratificată din rădăcini se numește velamen, având rol în 

captarea vaporilor de apă. 

3.2. Rizoderma 

Este echivalentul epidermei, însă se regăsește doar la rădăcină, protejând-o și jucând rol în 

absorbție. Este formată din trihoblaste și atrihoblaste. Trihoblastele au capacitatea de a forma 

evaginări, care vor lua forma perișorilor absorbanți și vor conține și nucleul celulei. 

 

Figura 4 - Structura peridermei, cu evidențierea altor structuri ale tulpinii la Liriodendron sp.; de 

remarcat dispunerea piramidală a liberului secundar 
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3.3. Endoderma 

Se află în imediata vecinătate a periciclului (acesta din urmă înconjoară vasele conducătoare 

și măduva, adică cilindrul central). Endoderma separă practic periciclul (deci și cilindrul central) de 

scoarță, fiind considerată ultimul strat al scoarței. În spațiu are formă cilindrică. La criptogame, 

endoderma este prezentă atât în tulpină cât și în rădăcină. La fanerogame (spermatofite), în special la 

cele lemnoase, endoderma lipsește în tulpină, dar persistă în rădăcini. 

Endoderma este formată din celule cu pereții celulari suberificați inegal. Astfel, se creează o 

bandă, denumită banda Caspary, care înconjoară celulele și controlează influxul de sevă brută care 

pătrunde în cilindrul central (stel). Banda Caspary și aranjamentul său este similar cu cel al mortarului 

în jurul cărămizilor (care ar fi celulele). Endoderma permite, într-o anumită măsură, selectivitatea 

anumitor substanțe și previne intrarea bulelor de aer în xilem. Endoderma conține și celule de pasaj, 

fiind puțin suberificate și lipsite de benzi Caspary. 

3.4. Exoderma 

Mărginește scoarța la nivelul rădăcinii, fiind acoperită de rizodermă. Exoderma este similară 

endodermei din punct de vedere al suberificării prin benzi Caspary, care previne trecerea apei în mod 

liber printre celule și forțează intrarea apei majoritar prin osmoză, pe calea simplastică. Exoderma este 

unistratificată la dicotiledonate și pluristratificată (3-6 straturi) la monocotiledonate. 

4. Țesuturile fundamentale 

Constituie cel mai răspândit tip de țesut din organele plantelor cu structură primară. Unii 

biologi le aseamănă cu țesuturile conjunctive de la animale, din punct de vedere al rolului lor de 

umplere. Țesuturile fundamentale sunt alcătuite exclusiv din celule parenchimatice2 (rotunde, ovale 

sau poligonale în secțiune transversală). Celulele sunt vii, rareori prezentând pereți lignificați. Rolul 

lor este adesea implicat în nutriție, țesuturile fundamentale denumindu-se și țesuturi trofice. 

Originea țesuturilor fundamentale este majoritar primară, din țesuturile meristematice 

primare. Parenchimurile constituite organe precum scoarța rădăcinilor și a tulpinilor, măduva, 

mezoofilul frunzelor, țesuturile de depozitare din fructe, semințe, rizomi etc. La plantele cu structură 

secundară, doar razele medulare și parenchimurile liberiene și lemnoase (din vasele conducătoare) 

sunt țesuturi fundamentale secundare, cu origine în cambiu. 

Deosebim mai multe tipuri de parenchimuri: absorbante, asimilatoare (clorenchim), de 

depozitare (inclusiv cele acvifere) și aerifere. 

4.1. Țesuturi (parenchimuri) de absorbție 

Rolul acestora este de a absorbi apa și substanțele minerale (sau chiar seva elaborată în cazul 

plantelor parazite) din mediu. La mușchi întâlnim rizoizii și hialoderma, formațiuni specifice, slab 

evoluate, cu rol în absorbție. 

La plantele evoluate, rizoderma, alături de scoarța de la nivelul rădăcinii, sunt formate din 

parenchim de absorbție. Aceste parenchimuri transmit apa și substanțele absorbite mai departe, de la 

nivelul perișorilor absorbanți către vasele conducătoare lemnoase din cilindrul central. 

Velamenul este un tip de rizodermă special modificată ce se întâlnește la plantele epifite. 

Acest țesut parenchimatic de absorbție are rolul de a condensa vaporii de apă din aer, care vor fi 

ulterior absorbiți. Condensarea vaporilor are loc la nivelul unor structuri de tipul perilor sau solzilor, 

la plante precum Vriesea sp., Bilbergia sp. sau Heliotropium sp. 

                                                      
2 motiv pentru care se mai numesc „parenchimuri” 
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Haustorii reprezintă un țesut absorbant aparte, specific doar plantelor semiparazite (Viscum 

album) sau parazite (Cuscuta europea). 

4.2. Țesuturi (parenchimuri) asimilatoare 

Se mai numesc clorenchimuri (sau parenchimuri clorofiliene) datorită prezenței pigmenților 

clorofilieni (și implicit a cloroplastelor) care joacă rol în captarea fotonilor pentru procesul de 

fotosinteză. Țesuturile asimilatoare se regăsesc în toate organele plantei expuse la lumină (tulpinile 

verzi, ramurile tinere, pețiolurile frunzelor), dar mai ales organul în care acest tip de țesut predomină, 

respectiv în frunze. Se localizează majoritar în tulpină la plantele la care frunzele sunt reduse ca 

dimensiuni sau lipsesc cu desăvârșire (ex. Cactaceae). 

4.2.1. Țesutul palisadic 

Țesutul palisadic (dispus precum scândurile într-un gard) este format din celule palisadice, 

dreptunghiulare ce conțin cloroplaste mari, cu multe granatilacoide de dimensiuni mici (Figura 5). 

Acest tip de țesut îl regăsim predominant pe partea frunzei expusă la lumină, sub epiderma superioară, 

dar se regăsește și în tulpina anumitor plante. 
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4.2.2. Țesutul lacunos 

Este cel de al doilea tip de țesut asimilator, format din celule rotunde, ce conțin spații aerifere 

mari între ele. Cloroplastele sunt de asemenea mari, însă granatilacoidele sunt puține, de dimensiuni 

mari. Conțin și amidon intraplastidial. Țesutul lacunos se poate localiza: 

 sub epiderma inferioară (sub cea superioară găsim țesut palisadic, Figura 5) 

 între două țesuturi palisadice, la mijlocul frunzei. 

4.2.3. Țesutul omogen 

Este format din celule septate și se regăsește la frunza de Pinus sylvestris. 

4.3. Țesuturi (parenchimuri) de depozitare 

Acestea sunt adaptate la înmagazinarea diferitelor rezerve de substanțe necesare plantei. Sunt 

predominante în tulpinile subterane ale plantelor (rizomi, tuberculi, bulbi), semințe, fructe, tulpini 

aeriene și, mai rar, chiar în frunze (Agava americana). Substanțele depozitate acoperă un spectru larg: 

lipide, amidon, inulină, zaharoză, proteine etc. Amidonul și grăsimile se pot regăsi sub forma 

incluziunilor citoplasmatice; aleurona, zaharoza sau inulina se depozitează în vacuole. Uneori, 

substanțele de rezervă se depun chiar în peretele celular (cafea, lupin, sâmburii de curmal). 

Țesuturile acvifere se includ în această categorie, cu mențiunea specială că acestea 

depozitează apă. Acestea se întâlnesc la toate plantele suculente din zonele secetoase (cactuși), unele 

plante de sărătură (Salicornia sp.) sau de terenuri pietroase (Agave sp.). Celulele parenchimurilor 

acvifere sunt mari, cu pereți subțiri dar cu vacuole foarte mari, pline cu un suc celular concentrat, 

mucilaginos (pentru captarea și reținerea apei). Un rol analog joacă celulele buliforme din frunza 

unor graminee precum Zea mays sau Arundo donax. 

4.4. Țesuturi și formațiuni aerifere 

În această categorie cuprindem diferitele structuri ale plantelor care sunt umplute cu aer sau 

permit trecerea aerului, facilitând schimbul de gaze dintre plantă și mediul extern și intern. 

4.4.1. Spații cu aer 

În funcție de dimensiunea spațiilor cu aer din plante, regăsim: 

 meaturi – spațiile care se regăsesc între celule, dar sunt mai mici decât celulele 

(Figura 12) 

 lacunele aerifere – spații cu aer mai mari, precum cele observabile în țesutul lacunos 

(Figura 5); 

 camere și canale aerifere – spații foarte mari umplute cu aer, cu formă izodiametrică 

sau alungită, regăsite la plantele acvatice și palustre (Figura 6). 

Figura 5 - Structura unei frunze tipice, cu evidențierea țesuturilor asimilatoare; Sursa: Jon Houseman 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicot_leaf_L.jpg și Zephyris 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leaf_Tissue_Structure.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicot_leaf_L.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leaf_Tissue_Structure.svg
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4.4.2. Pneumatodele 

Sunt formațiuni speciale ce permit trecerea gazelor și sunt reprezentate de stomate și 

lenticele. 

Stomatele sunt localizate în țesutul epidermal, în special pe frunze, permit trecerea gazelor 

într-un mod controlat. Sunt alcătuite din: 

 două celule stomatice, reniforme sau halteriforme, prin mișcarea cărora se închide sau 

se deschide stomata; 

 camera substomatică; 

 opțional, cameră suprastomatică sau celule anexe (Figura 7). 

 
 

 

Stomatele facilitează schimbul de gaze necesar pentru respirație și fotosinteză, dar și pentru 

transpirația plantei, când se elimină apa sub formă de vapori. În funcție de dispunerea celulelor 

epidermale în jurul stomatei, putem avem modul anomocitic, anizocitic, diacitic, paracitic, actinocitic, 

ciclocitic sau spirocitic. 

Figura 7 – Stomatele și celulele anexe 

Figura 6 – Canale aerifere la iarba de lac Potamogeton sp. (secțiune transversală) 
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Lenticelele reprezintă formațiuni care asigură schimbul de gaze la nivelul organelor axiale ale 

plantei. Se localizează în periderma organelor cu creștere secundară și conțin celule cu spații 

intercelulare mari. La vița-de-vie, lenticelele se regăsesc pe pedicel; la arbori lenticelele sunt vizibile 

la exteriorul trunchiului; lenticelele se observă și la nivelul epicarpului merelor sau perelor. 

 

 

 

 

5. Țesuturi mecanice 

Rolul lor este de a oferi susținere plantelor, fiind alcătuite majoritar din celule 

prozenchimatice, de lungimi considerabile. 

5.1. Colenchimul 

Colenchimul este alcătuit din celule vii cu pereții celulari neuniform îngroșați cu celuloză și 

substanțe pectice. Este alcătuit exclusiv din celule denumite colocite și este prezent în organele tinere. 

Figura 8 – Tipuri de dispunere a celulelor epidermale în jurul stomatelor 

Figura 9 – Aspectul microscopic al unei lenticele la soc (Sambucus nigra) 
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Se localizează predominant la exteriorul plantei, sub epidermă. Colocitele pot prezenta în structura lor 

internă și cloroplaste. Colenchimul poate fi angular, când îngroșările apar doar la colțuri, sau 

tabular, atunci când numai pereții tangențiali prezintă îngroșări. 

5.2. Sclerenchimul 

Este alcătuit din celule moarte la maturitate ce prezintă și un perete celular secundar, îngroșat 

uniform și adesea lignificat. Se poate regăsi în orice parte a plantei. În funcție de tipurile de celule 

întâlnim două tipuri de sclerenchim: fibros și scleros. 

Sclerenchimul fibros este alcătuit din fibre de sclerenchim (celule alungite). Acestea au 

pereții străbătuți de punctuații simple. Fibrele de sclerenchim se regăsesc: 

 la periferia fasciculelor conducătoare; 

 în constituția lemnului secundar (fibre lemnoase) și a liberului secundar la unele 

specii de dicotiledonate lemnoase precum Tilia sp. (fibre liberiene); 

 în tulpina plantelor textile (Linum sp.), având pereții îngroșați dar nelignificați. 

Sclerenchimul scleros este alcătuit din celule izodiametrice sau ușor alungite, denumite 

sclereide. Sclereidele se regăsesc în tegumentele seminale de la fasole, în mezocarpul fructului de la 

pară. 

6. Țesuturile conducătoare 

Rolul lor este de a asigura transportul lichidelor în interiorul plantei, fiind de două tipuri: 

 liber (floem) – transporta seva elaborată, de la țesutul asimilator către celelalte 

organe; 

 lemn (xilem) – transportă apa cu substanțele minerale de la rădăcină către celelalte 

organe. 

Lemnul și liberul conțin trei tipuri fundamentale de elemente celulare: 

 elementele conducătoare – sau vase conducătoare – celule specializate, puternic 

diferențiate și care îndeplinesc efectiv rolul de transport; 

 celule de parenchim – vii, care depozitează diferitele substanțe de rezervă; 

 fibrele de sclerenchim – îndeosebi în xilem, cu rol în susținerea vaselor și a 

fasciculelor conducătoare; poartă numele de fibre lemnoase sau fibre liberiene, 

respectiv. 

 

Vasele de liber și lemn, împreună cu țesuturile meristematice care le formează și celulele de 

parenchim, formează fascicule conducătoare. 

6.1. Lemnul (xilemul) 

Elementele conducătoare ale lemnului sunt de două tipuri: 

 traheide: celule alungite ascuțite (diametru 1-10 µm, lungime până la 2-3 cm) 

dispuse tangențial, dar care păstrează pereții transversali; formează vase închise sau 

imperfecte prin care apa circulă cu dificultate, celulele fiind unite prin punctuații 

areolate; traheidele sunt prezente la gimnosperme, ferigi sau mușchi, dar se regăsesc 

și în structura lemnului primar la plantele cu creștere secundară (Figura 10). 

 elemente de vase (trahee): sunt celule alungite dispuse cap la cap formând prin 

dispunerea lor vase deschise sau perfecte (trahee); pereții terminali vecini prezintă 

perforații mari (plăci perforate), permițând circulația liberă a sevei brute; elementele 

de vase își pierd individualitatea, vasele conducătoare deschise atingând lungimi de 
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până la 5 metri (diametru 10-70 µm). Elementele de vase și vasele conducătoare 

deschise sunt întâlnite în mod tipic la angiosperme. Vasele conducătoare prezintă 

lignificări specifice, care apar treptat: putem astfel deosebi îngroșări (sau vase) de tip: 

o inelat (Figura 10) 

o spiralat (Figura 10) 

o reticulat (Figura 10) 

o punctat (Figura 12). 

Parenchimul lemnos este alcătuit din celule parenchimatice vii, ușor alungite, prevăzute cu 

punctuaţii simple și care stochează granule de rezervă de amidon. 

 

6.2. Liberul (floemul) 

Elementele conducătoare ale floemului se numesc elemente ciuruite. Se deosebesc două 

tipuri de elemente ciuruite: 

 tuburi ciuruite: la angiosperme, prezintă plăci ciuruite 

 celule ciuruite: la gimnosperme, ferigi: nu prezintă plăci ciuruite. 

Spre deosebite de traheide sau elemente de vase, elementele ciuruite sunt celule vii la 

maturitate, dar anucleate. Vasele liberiene sunt alcătuite din celule/tuburi ciuruite dispuse una peste 

alta. Tuburile și celulele ciuruite prezintă pereți celulari subțiri, celulozici, străbătuți de numeroase 

perforații; perforațiile laterale se grupează în câmpuri perforate, iar la capetele terminale, dintre 

două tuburi ciuruite suprapuse, se formează plăci ciuruite, formațiuni specializate ale liberului la 

angiosperme (Figura 11). 

La angiosperme se remarcă de asemenea prezența unor celule-anexe în liber (1-2 per element 

ciuruit), care prezintă nucleu și joacă roluri în transportul substanțelor în/din floem și în 

„monitorizarea” substanțelor care traversează prin floem. 

Figura 10 – A. Elementele componente ale xilemului Sursa: Atlas of Plant and Animal Histology U.Vigo 

https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/1-vegetal/guiada_v_conductores.php B. Tipuri de îngroșări ale  vaselor 

lemnoase Sursa: Science and Plants for Schools (Flickr) https://www.flickr.com/photos/71183136@N08/6959590336 

https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/1-vegetal/guiada_v_conductores.php
https://www.flickr.com/photos/71183136@N08/6959590336
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Figura 11 – A. Elementele componente ale floemului la angiosperme Sursa: Atlas of Plant and Animal Histology U.Vigo 

https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/1-vegetal/guiada_v_conductores.php B. Aspect microscopic al plăcilor ciuruite 

Sursa: Berkshire Community College Bioscience Image Library (Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/146824358@N03/35207524520 

https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/1-vegetal/guiada_v_conductores.php
https://www.flickr.com/photos/146824358@N03/35207524520


 

 

 

 

Figura 12 – Secțiune printr-o frunză cu prezentarea principalelor tipuri de țesuturi regăsite la nivelul mezofilului Credit: 
Kelvinsong https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant_cell_types.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant_cell_types.svg


7. Celule și țesuturi secretoare și excretoare 

Plantele prezintă diferite tipuri de elemente secretoare și excretoare, care nu formează țesuturi 

veritabile (sunt celule izolate sau mici grupuri de celule) dar care produc substanțe cu rol biochimic. 

Acestea sunt specializate în producerea unor cantități mari de substanțe, deosebindu-se produși de 

secreție (substanțe care sunt utilizate de plantă) și produși de excreție (substanțe care nu mai sunt 

necesare plantei, fiind eliminate). Produsele elaborate sunt de foarte multe tipuri: balsamuri, gume, 

mucilagii, alcaloizi, taninuri, oxalați, apă, nectar, latex. Un alt criteriu de deosebire este după 

localizarea eliminării produșilor: extern sau intern. Însă, este de notat faptul că aceste clasificări nu 

sunt perfecte, existând numeroase suprapuneri între diferitele roluri ale variatelor formațiuni 

secretoare și excretoare. În continuare, vom prezenta celulele secretoare și excretoare, grupându-le în 

trei categorii, în funcție de locul de secreție/excreție. 

7.1. Celulele secretoare externe 

Papilele secretoare sunt celule epidermice specializate prezente pe petalele multor flori 

mirositoare: trandafir, panseluțe, lăcrămioare, sau cele de pe ramurile tinere de mesteacăn. Forma lor 

este mai lată la bază și ascuțită spre vârf (piramidală), secretând uleiuri volatile. 

Perii secretori (trihomi) se localizează pe epiderma anumitor organe ale plantelor și pot fi 

uni- sau pluricelulari. La atingere, perii secretori se rup, secretând conținutul bogat în substanțe 

hidrofobe sau hidrofile, volatile sau nevolatile. La Primula sinensis (ciuboțica-cucului) părul secretor 

constă într-o singură celulă care secretă ulei eteric. La Mentha sp. perii secretori sunt octacelulari, 

dispuși sub formă de rozetă pe un „picioruș”. Sunt prezenți din abundență în petale, oferind mirosul 

caracteristic al acestora (rol în atragerea polenizatorilor). 

Glandele digestive sunt prezente la plantele carnivore sau insectivore, producând fermenți 

proteolitici. La Pingvicula vulgaris, toată glanda constă în patru celule secretoare dispuse pe un picior 

unicelular. La Drosera rotundifolia (roua cerului), glandele constau în două rânduri de celule 

secretoare. 

Hidatodele sunt formațiuni ce permit secreția la exterior a apei și substanțelor minerale 

printr-un proces denumit gutație, atunci când condițiile exterioare nu permit efectuarea transpirației. 

Glandele nectarifere (nectarinele) sunt producții epidermice sau emergențe formate din 

celule epidermice și din celule subadiacente epidermei, având rolul de a produce nectarul. Nectarinele 

sunt predominant localizate în floare, la baza petalelor sau a staminelor (nectarine florale). Nectarinele 

se pot localiza și în afara florii (nectarine extraflorale), pe pețiol sau pe stipele. 

7.2. Celulele și țesuturile secretoare cu secreție în spații intercelulare 

Camerele (buzunarele) secretoare sunt spații intercelulare largi, sferice sau ovale, căptușite 

cu celule secretoare. Prezintă un lumen (cavitate) larg, care depozitează substanțele de secreție. 

Figura 13 – Peri secretori la nalbă Credit Atlas of Plant and Animal Histology U.Vigo 

https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/1-vegetal/guiada_v_conductores.php 

https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/1-vegetal/guiada_v_conductores.php
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Canalele (ductele) secretoare sunt asemănătoare cu camerele secretoare; spre deosebire de 

camerele secretoare, ductele secretoare au lungimi considerabil mai mari decât lățimea. 

Produșii de secreție ai camerelor și canalelor secretoare fac parte din categoria uleiurilor 

eterice, a rășinilor și a balsamurilor. 

7.3. Celulele secretoare cu secreție intracelulară 

Sunt considerate ca elemente excretoare. 

Laticiferele sunt celule izolate (idioblaste) sau sinciții (provin din fuziunea mai multor 

celule) ce produc un suc celular abundent, cu aspect și consistență similară cu cea a laptelui, denumit 

latex (amestec de substanțe complexe, bogate în glucide, alcaloizi, lipide, acizi organici, săruri și 

mucilagii). Laticiferele sunt celule prozenchimatice, vii, cu pereți celulari subțiri, fără punctuații. 

Latexul umple vacuolele laticiferelor. 

Celulele de excreție sunt idioblaste prezente între celulele parenchimatice, de care se 

deosebesc prin formă, dar mai ales prin conținutul lor. Frunzele de Laurus nobilis (dafin) conțin celule 

sferice excretoare ce degajă uleiuri volatile. În scoarța de stejar se află celule tanifere, în pețiolul de 

Begonia sp. se regăsesc celule oxalifere. 

8. Celulele și țesuturile senzitive 

Plantele prezintă celule și țesuturi senzitive, care permit percepția stimulilor externi, 

permițând răspunsul plantei la factorii de mediu prin mișcare sau modificarea ritmului și intensității 

anumitor procese vitale. 

8.1. Celulele și țesuturile sensibile pentru excitanții mecanici 

Percep excitațiile cauzate de lovire, frecare sau atingere. 

Punctuațiile senzitive se regăsesc pe cârcei la Cucurbitaceae: dovleac, pepene. Cârcelul se 

răsucește după atingerea unei celule specializate din punctuația senzitivă. Papilele senzitive se 

întâlnesc de obicei la baza filamentelor staminale ale unor flori precum Portulaca grandiflora sau 

Berberis vulgaris (dracilă). Celulele papilelor senzitive sunt bombate, iar la atingerea lor se produce 

reacția de lovire a anterei staminei de stigmat, realizând polenizarea. 

Perii senzitivi se regăsesc adesea la plantele insectivore (Aldrovanda vesiculosa). 

Parenchimul senzitiv se poate întâlni la Mimosa pudica; la atingerea acestuia frunzele se 

apleacă în jos. 

8.2. Celulele și țesuturile sensibile față de gravitație 

Percep excitația cauzată de gravitație și determină mișcările geotropice ale plantelor 

(geotropismul). Celulele din vârful rădăcinii și al tulpinii principale conțin în citoplasmă granule de 

amidon speciale denumite statoliți. La reorientarea plantei, grăuncioarele de amidon își modifică 

poziția, exercitând presiune pe pereții laterali ai celulelor (deveniți acum fizic pereții inferiori). Astfel, 

se declanșează o serie de reacții care au ca rol redirecționarea creșterii rădăcinii sau a tulpinii. 

8.3. Celulele sensibile față de lumină 

Papilele senzitive la lumină sunt celule epidermice modificate, cu un perete celular extern 

bombat, adesea silicificat, focalizând razele luminoase în centrul celulei, la Oxalis sp. și Campanula 

sp. 

Ocelele senzitive la lumină sunt prezente la Fittonia sp. (fam. Acanthaceae), fiind formate 

din două celule epidermice puternic modificate și suprapuse. Ocelele permit rearanjarea frunzelor, 

astfel încât razele luminoase să cadă perpendicular pe frunze. 
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Partea a II-a – Embriologie vegetală 

Embriologia vegetală privește studiul formării și structurii embrionului la plante. 

9. Fundamentele reproducerii sexuate la plante. Embriogeneza 

Pentru a putea studia embriologia, este necesară cunoașterea etapelor care se petrec înainte de 

fertilizare, deci înainte de formarea zigotului și, respectiv, a embrionului. 

Organismele vegetale parcurg, în vederea reproducerii sexuate, două faze ale vieții: faza 

sporofită și faza gametofită. La plantele inferioare, predomină forma gametofită (haploidă) în 

detrimentul formei sporofite (diploide). La plantele superioare, precum angiospermele, predomină 

forma de sporofit (Figura 14). Sporangii se regăsesc în antere la floarea masculă (microsporangi) și în 

ovare la floarea femelă (macrosporange). Prin diviziune, microsporangii produc microsporocite (2n), 

iar macrosporangele produce macrosporocite (megasporocite, 2n). 

Microsporocitul parcurge divizunea meiotică, formând patru microspori (n). Microsporii se 

dezvoltă apoi într-un microgametofit (grăunciorul de polen imatur), parcurgând o diviziune mitotică 

pentru a forma două celule: celula germinativă și celula tub (polinică). Grăunciorul de polen se 

maturează atunci când nucleul germinativ se divide, generând doi nuclei spermatici (n), sau două 

spermatii (spermatiile nu sunt capabile de deplasare în mediu umed). 

Figura 14 – Ciclul de viață la angiospermele dicotiledonate 1) Sporofit 2) Antere 3) Ovul 4) Ovar 5) Celula-mamă a 

microsporului (microsporocit) 6) Celula-mamă a macrosporului (macrosporocit) 7) Microspor 8) Macrospor 9) 

Grăuncioare de polen (gametofit mascul) 10) Sac embrionar (gametofil femel matur) 11) Sămânța 12) Endosperm (3n) 13) 

Sămânța matură I) Faza diploidă (2n) II) Faza haploidă (n) III) Meioza IV) Mitoza V) Polenizare VI) Fertilizarea dublă 

Credit TheLAW14 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant_Fertilization_Cycle.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant_Fertilization_Cycle.svg
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Macrosporocitul parcurge o diviziune meiotică, formând patru macrospori (n). Trei dintre 

aceștia degenerează, iar cel care supraviețuiește se transformă, prin diviziuni mitotice succesive, în 

macrogametofit (sacul embrionar).  

Astfel, faza gametofită la angiosperme este restrânsă și ia forma gametofitului femel 

(macrogametofit, sacul embrionar) și gametofitului mascul (microgametofit, grăuncioarele de polen). 

Sacul embrionar se formează în interiorul ovulului, fiind înconjurat de nucelă și 

integumente (intern și extern). Ovulul mai prezintă un funicul (locul de atașare la placentă), un 

micropil (locul pe unde pătrunde tubul polinic în timpul fertilizării) și șalaza (localizată la polul opus 

față de micropil, unde se conectează integumentele și nucela). O celulă a nucelei va produce, prin 

meioză, patru macrospori, din care trei degenerează și unul supraviețuiește. Prin diviziuni nucleare 

urmate de celularizare, se va forma sacul embrionar, ce conține șapte celule și opt nuclei. Dispunerea 

nucleilor este în format 3-2-3. La capătul dinspre micropil regăsim două celule se transformă în 

sinergide, ce vor înconjura celula ou. La centru se regăsește o celulă homodiploidă (cu doi nuclei 

polari haploizi). La capătul dinspre șalază, celulele se vor diferenția în trei celule antipode. 

Fertilizarea dublă (Figura 15), caracteristică angiospermelor, presupune contopirea unul 

nucleu spermatic cu celula homodiploidă (cu formarea zigotului accesoriu triploid, sau a 

endospermului) și a altui nucleu spermatic cu celula ou, (cu formarea zigotului diploid). 

 

 
 

 

Zigotul diploid este celula care va da naștere viitoare plante-fiică. Conține un set diploid de 

cromozomi (2n), un set haploid de la planta-mamă și un set haploid de la planta-tată; conține deci 

toată informația genetică necesară pentru dezvoltare. Tegumentul seminal provine din integumentele 

ovulului (la gimnosperme ovulul este învelit de un singur integument, iar la angiosperme de două 

integumente: intern și extern). După fertilizare, ovulul se transformă în sămânță. 

Zigotul diploid va da naștere, mai întâi, embrionului, încapsulat în sămânță, iar primele etape 

de dezvoltare embrionară au loc în interiorul seminței. Până la formarea plantulei și germinarea sa, 

toate etapele au loc la adăpostul seminței, endospermul fiind sursa principală de energie pentru 

dezvoltarea embrionară. Toate diviziunile parcurse de embrion sunt diviziuni de tip mitotic. Celulele 

astfel formate parcurg diferite niveluri de specializare (diferențiere), într-un mod precis controlat 

genetic, până la formarea embrionului matur. 

 

Figura 15 – Fertilizarea dublă la angiosperme 
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Imediat după fecundație, înainte de transformarea zigotului în embrion, endospermul triploid 

(zigotul accesoriu) se divide de foarte multe ori, astfel încât conținutul sacului embrionar constă 

majoritar în nuclei nedespărțiți de membrane. Pereții despărțitori dintre celule se formează ulterior, 

întreg sacul embrionar constând acum din numeroase celule care înconjoară complet embrionul ce își 

începe dezvoltarea. Acest proces este răspândit la monocotiledonate, endospermul rezultat fiind 

denumit endosperm nuclear; dacă diviziunea nucleilor din sacul embrionar este urmată de 

citochineză cu formarea rapidă a pereților celulari, endospermul rezultat se numește endosperm 

celular. 

10. Dezvoltarea embrionară 

10.1. Etapele dezvoltării embrionare 

Dezvoltarea embrionară cuprinde procesele prin care se formează embrionul matur la plante. 

Zigotul parcurge o primă diviziune transversă, asimetrică ce conduce la formarea a două celule, ce vor 

forma două linii celulare complet diferite: 

 celulă apicală, mică, care conține marea parte a citoplasmei; din această celulă se va 

forma majoritar embrionul propriu-zis; 

 celulă bazală, mai mare, ce prezintă o vacuolă mare și care va da naștere hipofizei și 

suspensorului; hipofiza conectează suspensorul de embrion; suspensorul poate fi 

asemănat unui „cordon ombilical” ce conectează embrionul de endosperm. 

 

După două diviziuni longitudinale ale celulei apicale, embrionul intră în etapa de cvadrant 

(patru celule). Cele patru celule parcurg apoi o diviziune transversală, formându-se stadiul de opt 

celule al embrionului, denumit octant. 

Cele patru celule ale octantului care se află la capătul exterior vor da naștere, prin divizuni 

ulterioare, la tulpiniță, inclusiv meristemului caulinar. Cele patru celule de la bază, atașate de 

suspensor, vor forma hipocotilul și rădăcinița (radicula). La formarea radiculei vor participa și celulele 

hipofizei. 

Octantul parcurge încă o rundă de diviziuni, embrionul având acum 16 celule. În acest stadiu 

se diferențiază protoderma (țesut meristematic), din stratul extern de celule al embrionului în 

Figura 16 – Fertilizarea dublă la Arabidopsis sp., cu formarea gametofitului și embriogeneza SC-sinergide EC-celula ou 

CC-celula centrală homodiploidă ZY-zigot FNE-endosperm EM-embrion SP-spermatii Sursa: Johnson et al. sub licență CC 

2.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double_fertilization_in_arabidopsis_2.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double_fertilization_in_arabidopsis_2.jpg
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formare și care va forma, ulterior, epiderma. Între timp, suspensorul își continuă diviziunile 

transversale, alungindu-se în continuare. 

Celulele embrionului timpuriu își continuă diviziunea, embrionul căpătând formă sferică sau 

globuloasă (embrion în stadiu globulos). În acest stadiu se evidențiază meristemul medular și 

procambiul, format din celule alungite. Meristemul medular va produce țesutul măduvei și al scoarței. 

Procambiul va genera cordoane de lemn și liber primar. 

Ulterior, după alte diviziuni, embrionul devine cordiform, bilobat; fiecare din cei doi lobi 

reprezintând începutul unui cotiledon (la dicotiledonate). Între cele două cotiledoane va apărea vârful 

vegetativ, meristemul apical caulinar, iar imediat sub acesta se va forma tulpinița. La capătul 

suspensorului, opus tulpiniței, se diferențiază radicula, ultima structură care apare în dezvoltarea 

embrionară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Etapele dezvoltării embrionare la dicotiledonate Credit Melissa Ha, Maria Morrow, & Kammy Algiers 

https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Botany/Botany_(Ha_Morrow_and_Algiers)/Unit_3%3A_Plant_Physiology_and_Regu

lation/18%3A_Development/18.02%3A_Meristems 

https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Botany/Botany_(Ha_Morrow_and_Algiers)/Unit_3%3A_Plant_Physiology_and_Regulation/18%3A_Development/18.02%3A_Meristems
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Botany/Botany_(Ha_Morrow_and_Algiers)/Unit_3%3A_Plant_Physiology_and_Regulation/18%3A_Development/18.02%3A_Meristems
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Embrionul cordiform va parcurge continuarea dezvoltării, devenind embrion matur 

concomitent cu intrarea în stadiul de „torpilă”, după aspectul său (Figura 17). Celulele suspensorului 

vor parcurge apoptoza (moartea celulară programată), suspensorul resorbindu-se. În acest moment, 

marea parte a endospermului va fi consumată. 

La angiospermele monocotiledonate dezvoltarea embrionului are loc în mod diferit. Singurul 

cotiledon nu apare ca o expansiune laterală a axei embrionului, ci ca o continuare a acesteia. Vârful 

vegetativ la monocotiledonate apare lateral, la baza cotiledonului (la dicotiledonate vârful vegetativ 

apare terminal, între cotiledoane). 

La semințele de gimnosperme se dezvoltă mai mulți embrioni din același zigot, însă numai 

unul sau doar câțiva supraviețuiesc. Fenomene similare se pot întâlni și la mandarin, lâmâi sau 

portocal, atunci când embionul se dezvoltă în afara sacului embrionar (embrionie adventivă). 

Se poate identifica o etapă de dezvoltare postembrionară, în care celulele embrionului 

matur se dezvoltă, cresc și acumulează substanțe de rezervă. Apoi, embrionul și sămânța intră într-o 

stare de repaus, necesară procesului de dezvoltare. În această etapă, sămânța nu poate germina chiar și 

în prezența condițiilor favorabile de mediu. Ieșirea din starea de repaus se face după deteriorarea 

tegumentului seminal sau prin expunerea seminței la anumiți factori specifici. 

10.2. Dezvoltarea embrionului fără fecundație 

În anumite cazuri, întâlnite rar în natură, embrionul se poate forma fără contopirea 

materialelor genetice mascule și femele, fenomen ce poartă denumirea de apomixie3. Embrionii pot 

apărea din elemente nefecundate ale sacului embrionar, a celulelor nucelei sau chiar a integumentelor. 

Apomixia prezintă mai multe variante: 

 partenogeneza: dezvoltarea embrionului din oosfera nefecundată, indiferent dacă 

aceasta este haploidă sau diploidă; se întâlnește la plante din familia Composeae: 

Hieracium sp., Taraxacum sp. 

 apogamia: se referă la fenomenul de dezvoltare a embrionului din sinergide sau 

antipode; întâlnit la Plantago lanceolata, Allium odorum; 

 aposporia: dispare macrosporogeneza; sacul embrionar ia naștere dintr-o celulă 

vegetativă a nucelei sau integumentului, celulă care nu a parcurs meioza; din această 

celulă diploidă se va dezvolta embrionul. 

10.3. Structura  seminței și a embrionului matur 

În procesul de reproducere, după fecundație și embriogeneză, ovulul fecundat se va 

transforma în sămânță, iar ovarul în fruct. 

Sămânța cuprinde trei componente principale: 

 tegumentul seminal – țesutul care apără și învelește sămânța, respectiv embrionul; 

 embrionul – partea esențială a seminței, reprezentând însăși viitoarea plantă și având 

toate organele acesteia, în miniatură: 

o radicula sau rădăcinița; 

o tulpinița, reprezentată de axa hipocotilă (hipo = sub); 

o muguraș, denumit și gemula sau plumulă, care va da forma primele frunze și 

inflorescențe; mugurașul include epicotilul (epi = peste); 

o unul sau două cotiledoane – primele organe de natură foliară; 

 endospermul și perispermul (atunci când există). 

 

                                                      
3 În situația normală de contopire a celor două celule gametice fenomenul poartă denumirea de 

amfimixie. 
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Radicula este dispusă întotdeauna în apropierea micropilului, care reprezintă locul prin care 

va ieși în timpul germinației. Plumula este situată între cele două cotiledoane la dicotiledonate, sau la 

baza singurului cotiledon la monocotiledonate. 

Forma embrionului este foarte variabilă: drept (ricin), curbat (tutun), spiralat (cartof), arcuat 

(sfeclă) sau în formă de scut (grâu). 
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Partea a III-a – Histologie animală 

11. Țesuturile animale. Celula animală. Organizarea tisulară a 

celulelor animale 

Animalele unicelulare (amibe, protozoare) își desfășoară toate funcțiile necesare de unele 

singure. Fiecare celulă este capabilă de a obține hrană, de a o digera, și de a elimina deșeurile. Însă, în 

organismele pluricelulare, celulele nu acționează de unele singure, ci formează comunități de celule 

care trăiesc și lucrează împreună pentru a asigura homeostazia organismelor. 

Celulele animalelor pluricelulare sunt specializate, fiecare tip de celulă având funcții 

specifice. Modul în care funcționează și arată celulele musculare este diferit de celulele epiteliale, sau 

de cele nervoase. Specializarea celulară permite organismului să desfășoare activități de o 

complexitate deosebită, însă presupune organismul la disfuncții grave atunci când un grup particular 

de celule nu își mai pot efectua datoria. 

Denumim țesuturi animale grupurile de celule animale care sunt similare ca structură și care 

efectuează o funcție identică sau similară. La organismele animale putem deosebi: țesutul epitelial, 

țesutul conjunctiv, țesutul muscular și țesutul nervos, fiecare cu numeroase clase și varietăți. 

Țesuturile își datorează proprietățile unice unor elemente celulare sau produse de celule și care 

conectează celulele: citoscheletul și matricea extracelulară. 

11.1. Citoscheletul 

Citoscheletul este reprezentat de lanțurile proteice prezente în citoplasma celulelor eucariote 

care asigură susținerea celulei și transportul intracelular, cât și cel extracelular (exocitoza). Se 

diferențiază în această categorie următoarele structuri proteice: microtubulii, microfilamentele și 

filamentele intermediare. 

Microtubulii au un diametru exterior de 23 nm și sunt alcătuiți din polimeri de tubulină (un 

dimer de α- și β-tubulină) formând structuri tubulare (goale la interior). Asemenea microfilamentelor, 

microtubulii se pot polimeriza și depolimeriza la nevoie, având o dinamică aparte. Cel mai bine 

înțelese roluri ale microtubulilor sunt funcția de suport structural al celulei și de formare a fusului de 

diviziune. Rețeaua de microtubuli permite menținerea formei celulelor, în special a neuronilor și a 

hematiilor. Microtubulii se asociază cu două molecule de transport, denumite dineina și kinezina. 

Alături de dineină și kinezină, asigură transportul macromoleculelor, veziculelor (derivate de la 

aparatul Golgi și reticulul endoplasmatic) și chiar a organitelor, în interiorul celulei. Cercetări recente 

atestă un rol important al dineinei în diviziunea celulară. De asemenea, microtubulii se întâlnesc în cili 

și flageli. 

Microfilamentele de actină (diametru = 7 nm) sunt proteine fibrilare care se asociază cu 

proteina motorie miozina (și alte proteine motorii) și asigură contracția musculară. Sunt reprezentate 

de dimeri de actină (diametru = 6 nm). Actina se poate regăsi într-o formă solidă, polimerizată, de gel, 

sau într-o formă nepolimerizată, solubilă. Actina polimerizată conferă starea de gel a ectoplasmei, 

prezente sub membrana celulară la amibe. 
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Microfilamentele de actină asigură desfășurarea citochinezei, prin crearea șanțului de clivare 

(prin inel de constricție), finalizând astfel procesele de diviziune celulară. Sunt implicate și în cicloza 

celulară (deplasarea ciclică a organitelor) și în formarea pseudopodelor (rol în motilitatea celulară la 

anumite celule eucariote precum neutrofilele). 

Filamentele intermediare (diametru aproximativ 10 nm, intermediar între microtubuli și 

microfilamente) ajută la menținerea formei celulei și a organizării lor spațiale. Sunt polimeri de 

proteine fibrilare. Au roluri în suportul nucleului, atât din exterior cât și din interior. La interior, 

imediat sub anvelopa nucleară, o rețea de filamente intermediare menține forma nucleului. Există 

diferite tipuri de filamente intermediare, cum ar fi filamentele de keratină, filamentele gliale (în 

celulele gliale), neurofilamentele (în neuroni, se asociază cu microtubulii), filamentele de desmină și 

filamentele de vimentină. Filamentele intermediare de desmină se regăsesc în desmozomi. 

 

Figura 18 – Microfilamentele de actină și rolurile lor Credit: Rice University OpenStax Microbiology 

Figura 19 – Filamentele intermediare și rolul lor în formarea laminei nucleare și a desmozomilor Credit: 

Rice University OpenStax Microbiology 
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11.2. Matricea extracelulară 

Celulele animale nu prezintă pereți celulari adevărați precum plantele. În schimb, pentru a-și 

asigura forma și stabilitatea 

structurală, celulele secretă în afara 

celulei diverse molecule, formând o 

matrice extracelulară care să le 

servească drept suport. Matricea 

celulară nu este o simplă 

aglomerare de substanțe, ea având 

roluri importante în adezivitatea 

celulară, în deplasarea (migrarea) 

celulelor, dezvoltarea organismului, 

semnalizarea celulară sau procesele 

imune. Substanțele secretate includ 

diverse clase de proteine și 

carbohidrați, care umplu spațiile 

dintre celule. 

Matricea extracelulară are o 

consistență variabilă, de natură mai 

mult sau mai puțin vâscoasă (de 

gel) și este de două tipuri: matricea 

interstițială și membrana bazală. 

 Matricea interstițială este prezentă între diferitele tipuri de celule animale (precum spațiile 

intercelulare). Membrana bazală reprezintă o fâșie de matrice extracelulară densă localizată între 

țesutul epitelial (la baza acestuia) și cel conjunctiv. Membrana bazală conține trei straturi: 

 lamina bazală (la baza epiteliului, pe care acesta se sprijină), este formată din 

o lamina lucida 

o lamina densa 

 zona proteinelor de atașare (colagen VII și fibrilina) 

 lamina reticulată (formată din reticulină, sau colagen III). 

Matricea extracelulară este formată din secrețiile veziculare ale celulelor din regiunea 

respectivă. Conține apă și ioni (substanța fundamentală) care oferă solubilitate pentru diversele clase 

de molecule secretate și regăsite în matrice: 

 proteoglicani: polimeri de carbohidrați atașați la proteinele matricei extracelulare; 

rolul lor este de hidratare și de stocare a factorilor de creștere; aici includem heparan-

sulfat, condroitin-sulfați și keratan-sulfații 

 polizaharide non-proteoglicanice: sunt reprezentate de glicozaminoglicani: acidul 

hialuronic este format din acid D-glucuronic și N-acetilglucozamină, fără a se 

combina cu resturi proteice; asigură hidratarea corespunzătoare și reglează diferite 

procese celulare și de dezvoltare 

 fibre proteice (proteine fibroase): 

o fibrele de colagen; colagenul este cea mai abundentă proteină din matricea 

extracelulară.  

o fibrele de reticulină (reticulate) sunt un tip de colagen (colagen III) 

o fibrele de elastină; oferă elasticitate țesuturilor, elasticitate necesară în 

vasele de sânge, plămâni sau piele. Elastinele sunt secretate de fibroblaste și 

celulele musculare netede. 

Figura 20 – Aspect al matricei extracelulare Credit: Rice University OpenStax 

Microbiology 
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 proteine de adeziune: 

o fibronectinele sunt glicoproteine sub formă de dimeri care conectează 

celulele (prin integrine) cu fibrele de colagen din matricea extracelulară; 

o lamininele sunt proteine localizate în lamina bazală a membranei bazale; se 

atașează la colagen și formează o rețea care oferă rezistență mecanică. 

O descriere complementară a matricei extracelulare este redată în capitolul referitor la țesutul 

conjunctiv (țesutul conjunctiv constă majoritar în matricea extracelulară). 

11.3. Adezivitatea celulară 

În organismele pluricelulare, majoritatea celulelor se organizează în țesuturi, care la rândul 

formează organe (unități funcționale). În cadrul unui țesut animal, celulele nu sunt individuale, ci 

aderă una la cealaltă fie indirect, prin atașarea la matricea extracelulară, fie direct, prin contacte 

celulă-celulă. Joncțiunile celulă-celulă (Figura 21) sunt mediate în special de caderine (proteine 

specifice), în timp ce joncțiunile celulă-matrice sunt predominant mediate de alte proteine denumite 

integrine. Structurile specializate cu rol în adezivitatea celulară sunt denumite joncțiuni celulare. Se 

deosebesc mai multe tipuri de joncțiuni celulare: 

 joncțiunile strânse (impermeabile sau ocluzive); 

 joncțiuni de ancorare; 

 joncțiuni comunicante (deschise, gap-junctions). 

Joncțiunile strânse (tight 

junctions, zonula occludens) sunt 

prezente la nivelul țesuturilor 

epiteliale. Aceste joncțiuni fac ca 

epiteliile ce căpușesc organele să 

fie (aproape) impermeabile la 

trecerea ionilor sau a moleculelor 

de dimensiuni mici, separând, de 

exemplu, tractul intestinal de 

fluxul sanguin din țesutul 

conjunctiv al vilozităților 

intestinale. Endoteliile, care 

căptușesc interiorul vaselor 

sanguine sunt reprezentate de un 

strat epitelial unicelular cu celulele 

strâns unite prin joncțiuni strânse. 

Transportul substanțelor și a 

moleculelor se face doar prin 

intermediul celulelor, prin 

transport mediat activ sau pasiv. Joncțiunile strânse „sudează” celulele la partea superioară a 

membranelor lor laterale. Proteinele celulare transmembranare implicate în crearea joncțiunilor 

strânse includ claudinele, ocludinele și tricelulinele. Acestea se asociază cu alte proteine membranare 

periferice și ancorează citoscheletul de actină. Practic, joncțiunile strânse leagă citoscheletele celulelor 

adiacente. Deși nu permit trecerea moleculelor paracelular (printre celule), formează pori prin care 

celulele pot fi interconectate. 

Figura 21 – Tipuri de joncțiuni celulare Credit: Lu.qianhe, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_junctions_types_shown_on_epit

helial_cells_including_cell-cell_and_cell-matrix_junctions.jpeg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_junctions_types_shown_on_epithelial_cells_including_cell-cell_and_cell-matrix_junctions.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_junctions_types_shown_on_epithelial_cells_including_cell-cell_and_cell-matrix_junctions.jpeg
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Joncțiunile de ancorare se asociază cu 

elementele de citoschelet ale celulelor vecine sau 

ale celulelor cu matricea extracelulară. Sunt 

formate din două elemente: proteinele intracelulare 

care  unesc complexul joncțional cu elementele 

citoscheletului, și glicoproteine transmembranare, 

care interacționează cu matricea extracelulară sau 

proteinele transmembranare ale altor celule vecine. 

În categoria joncțiunilor de ancorare se includ 

joncțiunile aderente, desmozomii, 

hemidesmozomii și punctele de contact focal. 

Joncțiunile aderente (zonula adherens) 

prezintă ca proteine transmembranare caderinele. 

Acestea interacționează cu caderinele din alte 

celule vecine, formând dimeri de caderină, de o 

manieră Ca2+-dependentă. Legătura dintre caderine 

și filamentele de actină se face prin proteine 

denumite catenine. Aceste joncțiuni conferă o 

rezistență mecanică deosebită epiteliului, 

permițând desfășurarea unor procese precum 

invaginarea ectodermului embrionar în vederea 

formării tubului neuronal. 

Desmozomii (macula adherens), sunt 

structuri celulare proteice amplasate periferic și care conectează celulele din țesuturi (țesut muscular 

cardiac, țesuturi epiteliale, sau mucoasa gastrointestinală) care trebuie să reziste la eforturi torsionale 

considerabile. Sunt asemănătoare ca structură cu joncțiunile aderente. Locul caderinelor este preluat 

de alte proteine: desmogleinele și desmocolinele, locul cateninelor intracelulare este luat de 

desmoplachine (printre altele), iar partea de citoschelet este preluată de filamentele intermediare (nu 

de microfilamentele de actină), precum filamentele de cheratină (celulele epiteliale), filamentele de 

desmină (celulele musculare cardiace), filamentele de vimentină (celulele conjunctive) etc. 

Hemidesmoz

omii (macula 

adherens) sunt 

diferiți de desmozomi 

și au ca rol atașarea 

celulelor la matrixul 

extracelular. 

Integrinele sunt 

proteinele 

transmembranare care mediază legătura între 

filamentele de cheratină (conectate de integrine la 

rândul lor prin intermediul proteinelor-adaptor ce 

includ plectinele și BP230) și moleculele de 

laminină (din lamina bazală). Asemenea desmozomilor, hemidesmozomii distribuie forțele de 

tensiune în ansamblul epiteliului și al țesutului conjunctiv subadiacent, conferind rezistență mecanică 

deosebită. 

Figura 22 – Localizarea și structura joncțiunilor strânse 

Credit: Mariana Ruiz, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellular_tight_ju
nction-en.svg 

Figura 23 – Structura unui hemidesmozom Credit: lu.qianhe, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemidesmosomes_

showing_interaction_between_integrins_and_laminin.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellular_tight_junction-en.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellular_tight_junction-en.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemidesmosomes_showing_interaction_between_integrins_and_laminin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemidesmosomes_showing_interaction_between_integrins_and_laminin.jpg


35 

 

Punctele de contact focal (plăci de aderență) conectează microfilamentele de actină la 

matricea extracelulară și sunt formate, ca și desmozomii, de integrine, care se conectează la 

fibronectina din matrixul extracelular. 

Joncțiunile comunicante (deschise, gap junctions) sunt printre cele mai răspândite în 

celulele animalelor vertebrate4. Joncțiunile comunicante formează pori largi între celule, permițând 

cuplajul metabolic și electric între celulele aceluiași țesut. Proteinele denumite conexine formează 

hexameri ce delimitează un por intercelular cu diametrul de aproximativ 1,5 nm. Contracția în tandem 

a miocardului se datorează interconectării citoplasmelor celulelor țesutului cardiac prin joncțiunile 

comunicante. 

12. Țesutul epitelial 

Țesutul epitelial, sau simplu, epiteliul, este reprezentat de un strat de celule care acoperă 

suprafața sau cavitățile organismului. Este prezent în organism sub două forme: epiteliu de acoperire 

și epiteliu glandular. Epiteliul de acoperire formează stratul extern al pielii și acoperă cavitățile 

deschise ale sistemelor cardiovascular, digestiv și respirator. De asemenea acoperă pereții și organele 

cavității ventrale închise a organismului. Epiteliul glandular formează glandele organismului. În 

țesuturile epiteliale, organizarea celulară este compactă și stratificată, iar celulele sunt dispuse la 

suprafața organismului sau la interiorul organelor cavitare, funcționând ca o barieră împotriva 

substanțelor și a factorilor externi și protejând organele. Celulele epiteliale sunt strâns conectate între 

ele prin intermediul joncțiunilor intercelulare, suportând forța la care sunt supuse prin acțiunile 

mecanice. 

Epiteliile stau la granița (delimitează) diferitelor medii. De exemplu, epiderma pielii separă 

interiorul organismului de exterior, iar epiteliul vezicii urinare separă celulele subadiacente ale 

peretelui vezicii de acțiunea urinii. Practic, orice substanță pentru a pătrunde în organism, trebuie să 

treacă printr-o barieră epitelială. Ca țesut de interfață, epiteliul acoperă mai multe funcții precum: 

protecția, absorbția, filtrarea, excreția, secreția și sensibilitatea. Epiteliul pielii protejează țesuturile 

subadiacente de factorii chimici (substanțe toxice), fizici (forțe externe) și biologici (virusuri, bacterii) 

și conține terminații nervoase care răspund la diferiți stimuli. Epiteliul care acoperă tractul digestiv 

este specializat în absorbția substanțelor nutritive. Epiteliul renal poate excreta, absorbi și secreta 

produșii de metabolism. Epiteliul glandular este specializat în secreție. 

12.1. Caracteristici speciale ale epiteliilor. Clasificarea epiteliilor. 

Țesutul epitelial prezintă anumite caracteristici speciale, care le deosebesc de alte țesuturi: 

 celularitatea: țesutul epitelial este compus aproape în întregime din celule strâns 

unite între ele; matricea extracelulară este foarte redusă; 

 existența contactelor specializate: celulele epiteliale adiacente sunt conectate prin 

joncțiuni puternice, de tipul joncțiunilor strânse și a desmozomilor 

 polarizarea: toate epiteliile prezintă un pol apical (liber), orientat către exteriorul 

organismului sau interiorul organelor cavitare, și un pol bazal, orientat către 

membrana bazală. La polul apical al anumitor țesuturi epiteliale se regăsesc microvili, 

extensii microscopice ale membranei plasmatice. Aceștia măresc considerabil 

suprafața de contact a țesuturilor epiteliale simple cubice și prismatice, formând 

„marginea în perie”5 (brush border) în tractul intestinal6 (în special în cel subțire) sau 

                                                      
4 La plante, plasmodesmele sunt analogii joncțiunilor deschise, comunicarea fiind realizată prin 

reticulul endoplasmatic. 
5 Datorită aspectului striat, similar cu cel al unei vârfului unei pensule 
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în tubii proximali ai rinichiului. Stratul bazal se sprijină pe lamina bazală, formaă 

majoritar din glicoproteinele secretate de celulele epiteliale. Lamina bazală acționează 

ca un filtru pentru transportul substanțelor între țesutul epitelial și cel conjunctiv și 

oferă o rețea în care celulele epiteliale pot migra pentru repara leziunile apărute; 

 relația strânsă cu țesutul conjunctiv: toate epiteliile se sprijină și sunt susținute de 

țesutul conjunctiv. Sub lamina bazală se regăsește lamina reticulată, care aparține 

țesutului conjunctiv și conține o rețea fină de fibre de colagen; 

 avasculare, dar bine inervate: epiteliile sunt inervate, adică conțin numeroase 

terminații nervoase, și avasculare, întrucât nu conțin vase sanguine. Hrănirea țesutului 

epitelial se face prin difuzia substanțelor din țesutul conjunctiv subadiacent. 

 regenerarea, sau reînnoirea continuă: țesutul epitelial are o mare capacitate 

regenerativă, prin diviziune celulară, pentru înlocuirea celulelor uzate sau moarte. 

Clasificarea epiteliilor se face folosind o nomenclatură binomială. Primul nume ține cont de 

numărul de straturi de celule: epiteliile simple conțin un singur strat de celule, iar epiteliile 

stratificate conțin două sau mai multe straturi celulare. Privite în secțiune transversală, epiteliile au 

aspect de fagure7, fiecare celulă având, mai mult sau mai puțin, șase celule laterale vecine. Însă, 

privite pe secțiune laterală, celulele epiteliale au diferite înălțimi: celulele pavimentoase (scuamoase) 

sunt aplatizate (înălțimea foarte mică), celulele cubice au formă de cub (înălțimea aproximativ egală 

cu lățimea), iar celulele prismatice au formă de coloană (înălțimea foarte mare). Nucleii celulelor 

epiteliale au forme diferite, astfel: la celulele pavimentoase nucleii au formă de disc, la cele cubice are 

formă rotundă, iar la cele prismatice nucleii au formă ovală, alungită pe lungimea celulei. 

12.2. Țesutul epitelial simplu 

12.2.1. Țesutul epitelial simplu pavimentos 

Este un epiteliu subțire, unistratificat, de obicei permeabil. Privit lateral, nucleii celulelor 

proeminează și deformează membrana, formând o protuberanță. Se regăsește în regiunile unde 

filtrarea sau schimbul de substanțe prin difuzie rapidă este prioritară. În rinichi, formează parțial 

membrana de filtrare; în plămâni, formează pereții alveolelor la nivelul cărora are loc schimbul de 

gaze. 

Două țesuturi epiteliale aparte din această categorie poartă denumiri speciale: endoteliul și 

mezoteliul. Endoteliul căptușește vasele limfatice și organele cavitare ale sistemului cardiovascular. 

Vasele capilare sunt alcătuite exclusiv din endoteliu, unde, datorită grosimii reduse considerabil, 

permite schimbul de gaze și produși metabolici cu o eficiență sporită. Un alt țesut epitelial simplu 

pavimentos este reprezentat de mezoteliu, care se regăsește în membrana seroasă care căptușește 

cavitatea ventrală a organismului, acoperind organele. 

12.2.2. Țesutul epitelial simplu cubic 

Este format din celule cubice dispuse într-un singur strat. Acest epiteliu se formează pereții 

ductelor la majoritatea glandelor și tubilor renali. Se întâlnește și la suprafața ovarelor. 

12.2.3. Țesutul epitelial simplu prismatic 

Căptușește tractul intestinal, de la nivelul stomacului până la regiunea anală, în vezica biliară 

și în ductul secretor al unor glande. Celulele prismatice sunt în principal asociate cu funcțiile de 

                                                                                                                                                                     
6 În celulele intestinale epiteliale (enterocite), termenul de „margine în perie” este adesea înlocuit cu 

„platou striat” 
7 De altfel, structura tip fagure este cea mai avantajoasă din punct de vedere a stabilității și a ocupării 

spațiului. 
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absorbție și secreție. Unele subtipuri prezintă microvili pentru a spori suprafața de acoperire și celule 

caliciforme care secretă un mucus protector. Unele epitelii simple prismatice prezintă cili care 

contribuie la deplasarea substanțelor și a celulelor din mediul extracelular: în bronhii, în trompele 

uterine și în unele regiuni ale uterului. 

12.2.4. Țesutul epitelial pseudostratificat 

Este un țesut unistratificat, întrucât toate celulele se sprijină pe membrana bazală, însă doar 

unele celule ajung prin polul apical la exterior. Întrucât nucleii celulelor nu se aliniază perfect, țesutul 

este doar aparent pluristratificat, fiind denumit pseudostratificat (pseudo = fals). Ca funcție este 

asemănător țesutului epitelial simplu prismatic. O versiune ce conține celule caliciforme (care secretă 

un strat de mucus ce acoperă complet suprafața) și cili la polul apical căptușește căile aeriene 

superioare. Variantele neciliate se găsesc în ductele seminifere și ductele glandelor mari. 

12.3. Țesutul epitelial stratificat 

12.3.1. Țesutul epitelial stratificat pavimentos 

Este cea mai răspândită formă a țesuturilor epiteliale stratificate. Conține mai multe straturi de 

celule aplatizate, jucând rolul de protecție a organelor. Celulele de la suprafață sunt pavimentoase, 

însă, spre polul bazal, celulele devin cubice sau prismatice. Acest tip de țesut de regăsește în zonele cu 

uzură mecanică sporită, țesutul regenerându-se permanent prin stratul diviziunea continuă a celulelor 

bazale, în timp ce celulele care ajung la suprafață pierd contactul cu substanțele nutritive din țesutul 

conjunctiv și mor. Variantele necheratinizate formează căptușeala moale a esofagului, cavității bucale 

și a vaginului. Varianta cheratinizată se regăsește la nivelul epidermei. 

12.3.2. Țesutul epitelial stratificat cubic și prismatic 

Sunt întâlnite mai rar în organism. Țesutul epitelial stratificat cubic este alcătuit în mod tipic 

din două straturi de celule, fiind întâlnit în canalele unor glande de dimensiuni mari: glandele 

sudoripare și mamare. Epiteliul stratificat prismatic se întâlnește, în proporții reduse, la nivelul 

faringelui, uretrei distale la bărbat și în epiteliul canalelor unor glande. 

12.3.3. Țesutul epitelial de tranziție 

Formează căptușeala organelor cavitare ale sistemului urinar. Celulele din stratul bazal sunt 

cubice sau prismatice, iar celulele din stratul apical își pot modifica forma. Atunci când organele 

(vezica urinară și ureterele) își măresc volumul (datorită prezenței urinei), numărul de straturi de 

celule apicale se înjumățește iar celulele se extind, căpătând formă pavimentoasă. Când sunt destinse, 

celulele apicale au formă de umbrelă sau de rachetă. 

12.4. Glandele și epiteliul glandular 

O glandă este o celulă sau o grupare de celule care produc și secretă un anumit produs, 

denumit secreție. Secreția este un fluid apos care conține, de obicei, proteine sau lipide, în diferite 

proporții. Secreția este un proces activ; glandele obțin din sânge substanțele necesare fabricării 

secreției, care sunt prelucrate și secretate la exterior. Termenul „secreție” este folosit atât pentru 

produsul rezultat, cât și pentru procesul prin care acesta se elimină. 

Există mai multe clasificări ale glandelor regăsite la animalele superioare: 

 după modalitatea de secreție, glandele pot fi endocrine (cu secreție internă) sau 

exocrine (cu secreție externă) 

 după numărul de celule secretoare, glandele pot fi unicelulare (celule glandulare) sau 

pluricelulare 

 după natura produsului secretat, glandele (sau celulele glandulare, după caz) pot fi 
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o sintetizante de proteine (enzime): glandele salivare seroase și mixte, 

pancreasul exocrin 

o sintetizante de glicoproteine: secretă mucus, secreție vâscoasă: celulele 

grandulare caliciforme din tractul aerian sau digestiv 

o sintetizante de lipide: glandele sebacee 

o secretoare de ioni: glandele salivare și sudoripare secretă un număr mare de 

ioni 

o mioepiteliale: celule alungite care se găsesc la baza celulelor secretoare din 

adenomer, prin contracția lor asigurând eliminarea produsului de secreție: la 

țesutul epitelial secretor endocrin 

Glandele endocrine sunt glande care își pierd ducturile pe parcursul pe parcursul dezvoltării. 

Acestea secretă hormoni, prin exocitoză, direct în spațiul extracelular. Aceștia intră în sistemul 

sanguin sau limfatic pentru a putea ajunge la țesuturile-țintă, unde își vor manifesta efectele biologice. 

Nu toate glandele endocrine sunt derivate de la sistemul epitelial. O serie de celule glandulare 

endocrine de origine epitelială se regăsesc în sistemul nervos central și în sistemul digestiv. 

Glandele exocrine sunt mai numeroase decât glandele endocrine și secretă produsul format la 

suprafața organismului sau în cavitățile organelor interne. Celulele glandulare exocrine secretă 

produșii direct prin exocitoză, în timp ce secreția glandelor exocrine pluricelulare ajunge la exterior 

printr-un duct (canal) mărginit de celule epiteliale de acoperire. Glandele exocrine includ: glandele 

mucoase, sudoripare, sebacee, salivare, ficatul (secretă bila), pancreasul (sintetizează enzime 

digestive) și multe altele. 

Cel mai important reprezentat al celulelor glandulare exocrine sunt celulele caliciforme. 

Acestea sunt dispersate în căptușeala epitelială a tractelor intestinale și respiratorii, printre celulele 

prismatice care au alte funcții. Aceste glande unicelulare produc mucina, un complex glicoproteic 

solubil în apă, care formează mucusul, o peliculă vâscoasă care protejează și lubrifiază suprafețele 

organelor. 

Glandele exocrine pluricelulare conțin ductul de origine epitelială și celulele secretorii 

localizate la bază, grupate în acini. În marea majoritate a glandelor exocrine (cu excepția celor foarte 

Figura 24 – Tipuri de glande exocrine în funcție de aspectul unității secretorii; Credit Huzaifa Abedeen 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_Exocrine_Glands.jpg 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_Exocrine_Glands.jpg
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simple) acinii sunt înconjurați de țesut conjunctiv, care oferă suport și furnizează vase de sânge și 

terminații nervoase. Acesta formează o capsulă fibroasă în jurul glandelor, separându-le în lobi. 

Clasificarea fundamentală a glandelor exocrine le împarte în glande exocrine simple și 

glande exocrine compuse. Glandele exocrine simple au un singur duct neramificat, în timp ce 

glandele compuse prezintă mai multe ducte, ramificate. În funcție de structura unităților secretorii, 

adică a acinilor, glandele pot fi tubulare (celulele secretorii formează tuburi, cilindri în spațiu), 

acinoase (sau alveolare, structura fiind mai mult sau mai puțin ovală) și tubuloacinoase (dacă 

prezintă ambele tipuri de unități secretorii). Unele glande, precum glandele sudoripare, pot prezenta o 

structură tubulară încolăcită, sub formă glomerulară. După modalitatea de secreție, majoritatea 

glandelor sunt merocrine (ecrine), adică secreția este realizată prin exocitoză, fără vătămarea celulelor 

secretorii: pancreasul exocrin, majoritatea glandelor sudoripare, glandele salivare, glandele mamare 

etc. În contrast, glandele exocrine holocrine conțin celule secretorii care acumulează produși de 

secreție după care se lizează, vărsând conținutul la exterior (sunt înlocuite permanent prin diviziune): 

glandele sebacee sunt exemplul clasic. Glandele apocrine (holomerocrine) au o funcție intermediară: 

celulele acumulează produșii de secreție la polul apical. Celula apoi clivează porțiuni întregi de 

citoplasmă care le secretă la exterior, fără ca celula să se distrugă în totalitate. Cei mai buni 

reprezentanți ai acestei clase sunt glandele sudoripare apocrine (se diferențiază de glandele sudoripare 

ecrine). 

13. Țesutul conjunctiv 

Țesutul conjunctiv este cel mai răspândit tip de țesut în organismele animale superioare. 

Funcțiile sale principale sunt legarea, sprijinul, protejarea, izolarea și, în cazul sângelui, transportul 

substanțelor în interiorul organismului. De exemplu, oasele și cartilajele sprijină și protejează 

organele corpului; țesuturile grase izolează organismul și oferă o rezervă de energie. 

13.1. Caracteristici speciale ale țesutului conjunctiv. Structura țesuturilor 

conjunctive. 

Amintim trei elemente prin care țesutul conjunctiv se diferențiază de celelalte țesuturi animale 

vii: 

 originea comună: toate țesuturile conjunctive din organism provin din același țesut 

embrionar (mezenchim); 

 prezintă diferite grade de vascularizație: cartilajele sunt avasculare, țesutul 

conjunctiv dens este slab vascularizat, însă celelalte tipuri de țesut conjunctiv sunt 

bogat vascularizate; 

 matricea extracelulară: în țesuturile conjunctive, matricea extracelulară (formată în 

special din polimeri de colagen și proteoglicani) predomină, iar celulele sunt 

disperate în această matrice. Matricea extracelulară preia marea parte a forței 

mecanice la care țesutul conjunctiv este supus. 

Țesuturile conjunctive conțin trei elemente structurale: 

 substanța fundamentală; 

 fibre conjunctive; 

 celule. 

Matricea extracelulară este formată deci de substanța fundamentală și fibrele conjunctive. 

Proprietățile celulelor și compoziția și aranjamentul elementelor matriceale variază foarte mult. 

Astfel, se creează o gamă foarte bogată de tipuri de țesuturi conjunctive, fiecare fiind adaptat pentru a-

și efectua funcția la nivelul organelor și al organismului ca întreg. Matricea poate fi delicată și fragilă, 
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oferind un sprijin moale organelor, sau poate forma „frânghii” moleculare (tendoane și ligamente) de 

o tărie superioară oțelului. În continuare, vom prezenta componentele generale ale unui prototip de 

țesut conjunctiv (țesut areolat). Toate tipurile de țesut prezentate ulterior sunt variații de la acest 

prototip. 

13.1.1. Substanța fundamentală 

Este partea nestructurată care umple spațiul dintre celule și conține fibrele conjunctive. Este 

compusă din lichid interstițial, proteine de adeziune celulară și proteoglicani. 

Proteinele de adeziune celulară (fibronectină, laminină ș.a.) servesc ca „adeziv” molecular 

ce permite atașarea celulelor conjunctive la elementele matricei. 

Proteoglicanii au un schelet central proteic la care se atașează grupări zaharidice încărcate 

negativ denumite gligozaminoglicani. Glicozaminoglicanii împreună cu fibra proteică au aspect de 

„perie de sticle”. Cei mai importanți glicozaminoglicani sunt condroitin-sulfatul, keratan-sulfatul și 

acidul hialuronic. Proteoglicanii se împletesc și rețin apa, având consistență mai mult sau mai puțin 

vâscoasă. 

Substanța fundamentală reține mari cantități de fluid și acționează ca o „sită” moleculară, 

filtrând și dispersând substanțele dizolvate care pot difuza de la capilarele sanguine către alte celule. 

13.1.2. Fibrele conjunctive 

Există trei tipuri de fibre conjunctive în țesutul conjunctiv: 

 fibrele de colagen; colagenul este cea mai abundentă și cea mai rezistentă fibră 

conjunctivă. Fibrele de colagen preiau tensiunea longitudinală, protejând țesuturile 

adiacente și oferind suport structural celulelor. Au un aspect alb strălucitor atunci 

când sunt proaspăt secretate. Diferitele tipuri de colagen sunt sintetizate intracelular 

în formă inactivă (procolageni), apoi transportate la exterior unde sunt clivate pentru 

a deveni active; 

 fibrele de reticulină (reticulate) sunt un tip de colagen (colagen III) descris adesea 

separat datorită structurii sale foarte fine, cu aspect reticulat (de rețea). Reticulina este 

secretată de reticulocite și formează o „plasă” fină în matricea extracelulară a 

țesuturilor moi precum cele din ficat, măduva osoasă, sau sistemul limfatic; 

înconjoară capilarele sanguine și intră în alcătuirea membranei bazale, oferind o rețea 

mai flexibilă decât cea furnizată de colageni; 

 fibrele de elastină; oferă elasticitate țesuturilor, elasticitate necesară în vasele de 

sânge, plămâni sau piele. Spre deosebire de colagen, elastina se poate contracta sau 

relaxa, asemenea cauciucului. 

13.1.3. Celulele conjunctive 

Celulele conjunctive sunt reprezentate de celulele conjunctive proprii țesutului conjunctiv și 

celule migrate din alte țesuturi. Fiecare clasă majoră de țesut conjunctiv conține un tip particular de 

celulă conjunctivă proprie, sub formă imatură și apoi matură. Formele celulare imature, nediferențiate, 

se numesc adăugând sufixul –blast la tipul de țesut. Acestea sunt celulele active din punct de vedere 

mitotic și secretă substanța fundamentală și fibrele caracteristice țesutului; exemple: fibroblaste 

(țesuturile conjunctive propriu-zise), condroblaste (cartilaje), adipoblaste (țesutul adipos) 

osteoblaste (oase) și celule stem hematopoietice (sânge). 

După ce finalizează secreția matricei, celulele blast se diferențiază, devenind mature, fapt 

indicat prin adăugarea sufixului –cit (în loc de –blast). Celulele mature mențin starea normală a 

matricei și pot reveni la starea de blast pentru a reface leziunile, dacă acestea survin (cu excepția 
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celulelor stem hematopoietice, care sunt active constitutiv); astfel, avem în această grupă fibrocite, 

condrocite, adipocite și osteocite. 

Atunci când matricea devine solidă (cartilaje și oase), condrocitele și osteocitele rămân active 

în interiorul unor cavități interconectate denumite condroplaste, respectiv osteoplaste. 

Celulele migrate în țesutul conjuctiv și care provin din alte țesuturi sunt: 

 leucocite propriu-zise: neutrofile, eozinofile, limfocite; 

 mastocite (provin din bazofile): secretă heparină (anticoagulant, dar reglează și 

acțiunea altor substanțe), histamină (diferite efecte, favorizează contracția musculară 

și migrarea celulelor prin endoteliu) și alte substanțe (precum proteazele); se 

localizează inclusiv la periferia vaselor de sânge; localizează potențialii invadatori și 

secretă substanțe care cauzează inflamația locală, pentru a declanșa răspunsul imun; 

 macrofagele8 (provin din monocite): celule care fagocitează corpii străini; 

 plasmocitele (provin din limfocite B): au cromatina nucleară în formă de roată 

spițată; produc anticorpi de tipul imunoglobulinelor. 

13.2. Țesutul conjuctiv embrionar 

Mezenchimul reprezintă primul țesut definitiv format din stratul germinal mezodermic. 

Mezenchimul este compus din celule mezenchimale stelate dispersate într-o substanță fundamentală și 

o matrice fină. Apare în primele săptămâni de dezvoltare fetală, iar apoi se diferențiază în toate 

tipurile de țesut conjunctiv. Unele celule menzenchimale rămân active și pe parcursul vieții 

organismului. 

Țesutul conjunctiv mucos este derivat din mezenchim și foarte similar cu acesta. Acest țesut 

embrionar este cel mai bine reprezentat de jeleul (gelatina) Wharton, substanță gelatinoasă localizată 

în cordonul ombilical. 

13.3. Țesutul conjunctiv propriu-zis 

Țesutul conjunctiv propriu-zis include două clase: 

 țesutul conjunctiv propriu-zis lax (areolar, adipos și reticular); 

 țesutul conjunctiv propriu-zis dens (regulat dens, neregulat dens și elastic) – 

predomină fibrele conjunctive; 

 separat se includ țesutul conjunctiv dur (țesutul osos), țesutul conjunctiv semidur 

(țesutul cartilaginos). 

13.3.1. Țesutul conjunctiv areolar 

Oferă suport și leagă alte țesuturi (prin intermediul fibrelor), reține lichidele corporale (rolul 

substanței fundamentale), apără împotriva infecțiilor (prin activitatea leucocitelor și a macrofagelor) și 

stochează nutrienții lipidici sub formă de grăsime (celulele adipoase). Este cel mai răspândit țesut 

conjunctiv, fiind un „material universal de împachetare” pentru țesuturile adiacente. Ține grupate 

organele corpului și le permite în același timp mișcarea liberă; susține vasele de sânge și nervii și 

formează țesutul subcutanat. Este prezent în toate membranele mucoase (care căptușesc cavitățile 

organismului cu deschidere către exterior) sub forma lamina propria. 

Fibroblastele sunt celulele predominante, dar se pot remarca și numeroase macrofage care 

formează o linie de protecție a organismului. Celulele adipoase pot fi singure sau grupate, iar 

mastocitele se pot remarca ușor datorită granulelor citoplasmatice mari. 

                                                      
8 Macrofagele fac parte din sistemul mononuclear fagocitar (cunoscut și ca sistemul reticuloendotelial), 

alături de alte celule (unele derivate din monocite) care asigură eliminarea prin fagocitoză a corpilor străini în 

diverse țesuturi: microgliile (țesutul nervos), celulele Langerhans (epidermă), osteoclastele (în țesutul osos), 

celulele Kupffer (ficat), macrofage alveolare, histiocite ș.a. 



42 

 

Una din principalele caracteristice ale acestui țesut este dispunerea rară a fibrelor (de unde 

provine numele: lax). Țesutul oferă o rezervă de apă și săruri pentru țesuturile adiacente. Practic, toate 

celulele organismului își obțin nutrienții prin intermediului țesutului areolar. Conținutul bogat în acid 

hialuronic îi conferă o structură destul de vâscoasă, ce previne parțial migrarea celulelor. Unele celule 

albe secretă hialuronidază pentru a favoriza răspunsul imun celular la locul infecțiilor. Inflamația 

țesutului areolar cauzează edemul, întrucât țesutul reține cantități mari de apă în cadrul proceselor 

inflamatorii. 

13.3.2. Țesutul conjunctiv adipos 

Țesutul conjunctiv adipos este similar celui areolar, însă capacitatea sa de a stoca nutrienți 

este mult mai mare. Adipocitele (celulele grase) ocupă aproximativ 90% din masa țesutului. Fiecare  

celulă grasă conține o incluziune lipidică mare. 

Țesutul adipos este bogat vascularizat, indicând activitatea sa metabolică intensă. Rezervele 

de grăsime constituie aproximativ 18% din greutatea unei persoane cu greutate normală. La 

persoanele obeze, poate constitui până la 50% din greutatea corporală9. 

Se poate dezvolta în locurile din organism unde există țesut conjunctiv areolar, însă 

predomină în țesutul subcutanat (rol de protecția contra frigului și a șocurilor mecanice). Înconjoară 

rinichii și se formează în zone precum abdomen sau șolduri, în funcție și de predispoziția genetică. 

Mici depozite adipoase se localizează lângă inimă, în jurul nodulilor limfatici, în unii mușchi și, ca 

celule individuale, în măduva osoasă. 

Țesutul adipos propriu-zis se mai numește țesut adipos alb pentru a-l distinge de țesutul 

adipos brun. Țesutul adipos alb stochează nutrienții, în timp ce țesutul adipos brun consumă lipidele 

pentru a genera căldură corporală la nou-născuți. 

13.3.3. Țesutul conjunctiv reticular 

Este asemănător cu prototipul areolar, însă nu conține decât fibre de reticulină în matricea 

extracelulară. Fibroblastele, denumite aici reticulocite, sunt disperate în rețeaua fină creată de aceste 

fibre. Formează o structură de labirint (stroma) ce sprijină celulele sanguine libere (în special 

limfocitele) în nodulii limfatici, splină și măduva osoasă. 

13.3.4. Țesutul conjunctiv dens regulat 

Este un tip de țesut în care fibrele predomină, făcând parte din țesuturile conjunctive dense 

(sau fibroase). Sunt regulate deoarece fibrele de colagen formează pachete dispuse paralel în direcția 

tensionării. Rezultă structuri albe, flexibile, cu o înaltă rezistență la tensiune (forțe de tragere) 

unidirecțională. Fibrele și substanța fundamentală sunt secretate de fibroblastele așezate din loc în loc. 

Pachetele de fibre sunt ușor vălurite, pentru a permite o anumită elongare limitată (există un punct 

maximal de elongare, după care survine distrugerea fibrelor). 

Țesutul conjunctiv dens regulat formează tendoanele (corzi ce atașează mușchii la oase), 

aponevrozele (tendoane aplatizate, care atașează mușchii la alți mușchi sau la oase) și ligamentele 

care conectează oasele la încheieturi. Ligamentele sunt puțin mai flexibile datorită prezenței elastinei. 

Unele ligamente, precum ligamenta nuchae și flava conectează vertebrele adiacente și sunt foarte 

elastice. Țesutul respectiv mai este denumit țesut conjunctiv elastic, datorită prezenței elastinei în 

cantități suficient de mari. Țesutul conjunctiv de tip elastic se mai întâlnește în tunica medie a 

arterelor mari (precum aorta pulmonară). 

                                                      
9 Iar acea persoană nici măcar nu ar fi încă încadrată la obezitatea morbidă! 
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13.3.5. Țesutul conjunctiv dens neregulat 

Conține aceleași elemente ca țesutul conjunctiv dens regulat, însă pachetele de fibre de 

colageni sunt mai groase și dispuse în mod neregulat, în toate planurile. Acest tip de țesut se regăsește 

în zonele supuse la efort mecanic ce poate proveni din mai multe direcții: derma din structura pielii și 

capsulele și structurile fibroase ce înconjoară anumite organe (testicul, rinichi, oase, cartilaje, mușchi 

și nervi). 

13.4. Țesutul conjunctiv semidur (țesutul cartilaginos) 

Formează cartilajele, puternice dar flexibile, intermediare (din punct de vedere calitativ) între 

țesutul conjunctiv dens și țesutul osos. Cartilajele nu sunt vascularizate și nici inervate. Celulele din 

cartilaj preiau nutrienții prin difuzie de la vasele de sânge localizate în țesutul conjunctiv dens 

membranar (pericondrium) care le înconjoară. Substanța fundamentală conține cantități mari de 

condroitin-sulfat și acid hialuronic și fibre de colagen legate ferm (uneori și elastină). Matricea 

extracelulară cartilaginoasă conține și o cantitate impresionantă de lichid tisular, până la 80% din 

aceasta fiind reprezentată de apă. Lichidul tisular pemite contracția și revenirea la normal a cartilajelor 

și favorizează hrănirea celulelor. 

Condroblastele sunt celulele predominante în țesutul cartilaginos în formare; acestea produc 

matrice până când scheletul încetează creșterea (la vârsta adolescenței). Condrocitele (mature) se 

localizează în cavități denumite lacune și stau grupate. 

Acestea fiind trăsăturile cartilajelor, este evident de ce rupturile de cartilaj se vindecă foarte 

greu. La maturitate, celulele pierd capacitatea de diviziune, iar la bătrânețe, cartilajele au tendința de a 

se calcifia sau chiar osifica, ducând la moartea condrocitelor. 

Există trei tipuri de țesut cartilaginos semidur: hialin, elastic și fibros. 

Țesutul cartilaginos hialin este cel mai răspândit tip de cartilaj din organism. Fibrele de 

colagen nu sunt vizibile, conferind un aspect sticlos, transparent. Condrocitele ocupă 1-10% din 

volumul tisular. Țesutul hialin oferă suport ferm cu un anumit grad de pliabilitate. Acoperă epifizele 

oaselor lungi sub forma cartilajului articular, ce absoarbe compresia la nivelul încheieturilor. Sprijină 

vârful nasului, conectează coastele la stern și oferă suport pentru căile respiratorii. Marea parte a 

scheletului embrionar este reprezentată de cartilaj hialin, care se transformă, parțial, în țesut osos pe 

parcursul dezvoltării. Cartilajul hialin persistă în timpul copilăriei ca plăcile epifizale, structuri active 

care susțin creșterea în lungime a oaselor lungi. 

Țesutul cartilaginos elastic este foarte asemănător cu cel hialin, însă conține mult mai multe 

fibre de elastină. Este regăsit în regiunile unde tăria legăturii este la fel de importantă ca flexibilitatea: 

pavilionul urechii (externe), piramida nazală și epiglota. 

Țesutul cartilaginos fibros (fibrocartilajul) se regăsește în zonele unde cartilajul hialin intră 

în contact cu un ligament sau un tendon adevărat. Oferă o structură intermediară între cartilajul hialin 

și țesutul conjunctiv dens regulat. Condrocitele (prezente doar la cartilaje) sunt amplasate în rânduri, 

alternative cu rânduri de fibre groase de colagen (similar cu țesutul conjunctiv dens regulat). 

Fibrocartilajul este compresibil și rezistă bine la tensiune mecanică, fiind regăsit sub forma discurilor 

intervertebrale, a simfizei pubiene și a cartilajului spongios de la genunchi. 

13.5. Țesutul conjunctiv dur (țesutul osos) 

13.5.1. Anatomia grosieră a oaselor 

Țesutul osos este foarte dur și intră în compoziția oaselor, având o abilitate excepțională de a 

sprijini și proteja structurile organismului. Oasele scheletului conțin cavități ce pot depozita celule 

adipoase și celulele hematopoietice. Matricea extracelulară este similară cu cea a țesutului 

cartilaginos, însă duritatea se datorează densității mai mari a colagenului și prezenței sărurilor 
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anorganice de calciu. Acestea sunt reprezentate de fosfatul de calciu și carbonatul de calciu, care, prin 

combinare, formează hidroxiapatita. Hidroxiapatita incorporează și alte săruri minerale, precum 

hidroxid de magneziu. Colagenul permite agregarea sărurilor; hidroxiapatita este cea care conferă 

duritatea oaselor. Spre deosebire de cartilaj, țesutul osos este foarte bine vascularizat și inervat. 

Pentru a înțelege mai bine structura țesutului osos, vom analiza structura organelor în care 

acesta intră, respectiv oasele. Osul prezintă o zonă externă netedă la exterior, formată din țesut osos 

compact, și o zonă internă, formată din țesut osos spongios. Țesutul osos spongios conține trabecule 

osoase, o rețea de structuri aciculare sau plate în interiorul căreia se regăseșe măduvă osoasă. 

Oasele lungi prezintă: 

 diafiză (partea mediană, pe axa lungă a osului) 

 două epifize 

 membrane. 

În interiorul diafizei există o cavitate medulară, ce conține măduvă osoasă galbenă. Epifizele 

sunt localizate la capetele oaselor lungi și proeminează în exterior. Suprafața articulară a fiecărei 

epifize este acoperită de țesut cartilaginos hialin, care căptușește capetele oaselor în timpul mișcărilor 

articulare. Între diafiză și fiecare din epifize, la adulți, se regăsește o linie epifizară, o rămășiță a 

plăcii epifizare, un disc de cartilaj hialin care crește în timpul copilăriei pentru a asigura alungirea 

oaselor. Regiunile unde se reunesc epifizele cu diafiza se numesc metafize. 

Suprafața externă a oaselor lungi (cu excepția regiunilor acoperite cu cartilaj hialin) este 

acoperită de o membrană dublă denumită periost. Stratul extern al periostului (periost fibros) este 

format din țesut conjunctiv dens neregulat. Stratul intern al periostului (periost osteogen) este aderent 

la suprafața osului și este format din celulele care formează osul, respectiv osteoblastele, și celule care 

„distrug” osul, respectiv osteoclastele. Periostul este bogat vascularizat și inervat. Fibrele nervoase, 

vasele de sânge și cele limfatice pătrund în diafize printr-un canal denumit foramen nutritiv. 

Periostul este ancorat la os cu ajutorul fibrelor lui Sharpey, pachete de fibre de colagen care se 

extind din periostul fibros până în matricea osoasă. Tendoanele și ligamentele se atașează la periost. 

La interiorul oaselor se regăsește o altă membrană, denumită endost. Endostul acoperă 

trabeculele țesutului osos spongios și căptușește canalul medular la interior. La fel ca și periostul, 

endostul conține osteoblaste și osteoclaste. 

Oasele scurte și plate au o structură similară, având țesut osos compact la exterior, care 

mărginește la interior țesut osos spongios. Oasele scurte și plate nu au ax central sau epifize. 

13.5.2. Anatomia microscopică a țesutului osos compact 

Deși osul compact pare o masă densă și solidă, analiza microscopică relevă existența a 

numeroase canale prin care trec nervii, vasele de sânge și cele limfatice. Unitatea structurală a osului 

compact este osteonul, sau sistemul Haversian. Fiecare osteon reflectă un cilindru lung, orientat în 

direcția axei lungi a osului. Din punct de vedere funcțională, osteonul este un „stâlp” de susținere. 

Osteonul cuprinde mai multe „tuburi” osoase goale la interior (lamelele osoase), fiecare din ele plasat 

la exteriorul celui anterior, precum inelele de creștere din tulpina arborilor. Osul compact mai este 

denumit os lamelar, datorită structurii osteonului. Într-o lamelă osoasă, fibrele de colagen sunt 

dispuse paralel, în aceeași direcție. Însă, în două lamele osoase adiacente, direcția fibrelor de colagen 

va fi alternativă (în direcții opuse). Micile cristale de săruri osoase sunt dispuse, de asemenea, în 

direcție paralelă, la fel ca și fibrele de colagen din cadrul lamelei respective. 

În mijlocul fiecărui osteon se găsește un canal central, sau Haversian, prin care trec vasele de 

sânge și nervii care „alimentează” celulele osteonului. Un al doilea tip de canale, denumite canalele 

lui Volkmann (canale perforante), sunt dispuse perpendicular pe axa lungă a osului și conectează 

rețeaua de nervi și vase de sânge din periost cu cea din interiorul canalelor Haversiene și a cavității 

medulare. Canalele lui Volkmann sunt căptușite cu endost. 
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Între lamelele osoase se regăsesc lacune în care rezidă celule denumite osteocite (celule 

osoase mature). Lacunele (osteoplaste) sunt conectate între ele prin intermediul unor canale foarte 

fine, denumite canalicule. 

Între osteoni se regăsește un sistem osos interhaversian, format din lamele interstițiale. 

Acestea fie umplu spațiul dintre osteoni, fie sunt rămășițe ale osteonilor degradați în cadrul 

remodelării osoase. Un alt tip de lamele este localizat imediat sub periost (dar și superficial față de 

endost), acestea fiind denumite lamele circumferențiale și care se extind pe întreaga circumferință a 

diafizei. 

 

13.5.3. Anatomia microscopică a țesutului osos spongios 

Contrastând osul compact, osul spongios este slab organizat. Trabeculele din țesutul osos 

spongios sunt totuși aliniate în direcția forțelor care sunt exercitate asupra osului. Trabeculele sunt 

formate din câteva straturi de celule, formând lamele dispuse neregulat și osteocite interconectate prin 

canalicule. Nu se formează osteoni. 

13.5.4. Celulele țesutului osos 

Numai 2% din țesutul osos viu este format din celule. Cele patru tipuri de celule osoase sunt: 

osteoblastele, osteoclastele, osteocitele și celulele osteogene. 

Osteoblastele sunt responsabile pentru formarea țesutului osos, sintetizând și secretând 

matricea extracelulară, colagen și alte proteine. Se regăsesc în porțiunile în curs de creștere ale 

oaselor, inclusiv în endost și în stratul osteogen al periostului. Osteoblastele nu se divid. În timpul 

formării oaselor, osteoblastele ce secretă matricea extracelulară sunt conectate între ele prin extensii 

Figura 25 – Structurile osului; Credit Anatomy & Physiology by Lindsay M. Biga, Sierra Dawson, Amy Harwell, Robin 

Hopkins, Joel Kaufmann, Mike LeMaster, Philip Matern, Katie Morrison-Graham, Devon Quick & Jon Runyeonh 
https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-3-bone-structure/ 

https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-3-bone-structure/
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citoplasmatice lungi, la capătul cărora se regăsesc joncțiuni celulare deschise. Pe măsură ce matricea 

se întărește, celulele devin „blocate” în aceasta, însă mențin în continuare contactul între ele prin 

intermediul extensiilor celulare, acestea din urmă fiind înconjurate de canalicule. Osteoblastele se 

transformă în osteocite, celulele osoase mature. Astfel, canaliculele permit comunicarea intercelulară 

între osteocite, dar și fluxul de nutrienți și produși de excreție de la o celulă la alta. Osteocitele mențin 

concentrația sărurilor minerale din matricea osoasă. 

Celulele osteogene (osteoprogenitoare) sunt celule stem, nediferențiate, capabile de 

diviziune, pentru a forma noi osteoblaste și osteocite. Celulele osteogene imature se localizează în 

stratul osteogen al periostului și în endost. 

Oasele au o natură dinamică, fiind capabile de resorbție, remodelare și reparare. În același 

timp, țesutul osos se poate degenera pentru eliberarea de calciu în sânge, sub acțiunea hormonilor. 

Degradarea osului este realizată de osteoclaste, celule multinucleate ce provin din monocite și 

macrofage (celule albe). Remodelarea oaselor are loc în mod subtil, dar constant, prin acțiunea 

antagonică a osteoblastelor și a osteoclastelor. 

13.6. Sângele 

Sângele face parte din categoria țesuturilor conjunctive. Deși nu oferă suport mecanic și nici 

nu conectează alte elemente tisulare, este clasificat ca țesut conjunctiv deoarece se dezvoltă din 

mezenchim, conține celule sanguine, înconjurate de o matrice fluidă denumită plasma sanguină. 

„Fibrele” sângelui sunt molecule proteice solubile ce devin vizibile în timpul coagulării sanguine. 

Sângele funcționează ca transportor al sistemului cardiovascular, purtând nutrienți, deșeuri, gaze 

respiratorii și multe alte substanțe prin organism. 

14. Țesutul muscular 

Țesutul muscular conține un număr mare de celule, sunt bine vascularizate și sunt 

responsabile pentru majoritatea tipurilor de mișcări corporale. Celulele musculare conțin 

miofilamente, versiuni elaborate ale filamentelor de actină și miozină. 

Există trei tipuri de țesut muscular: scheletic, cardiac și neted. 

14.1. Țesutul muscular scheletic 

Este împachetat de foițe de țesut conjunctiv în organe denumite mușchi scheletici, atașați la 

oasele scheletului. Prin contracția lor, mușchii „trag” oasele în diferite direcții, permițând mișcarea 

corpului. Celulele musculare scheletice, numite fibre musculare, sunt celule lungi, cilindrice, care 

conțin numeroși nuclei. Aspectul lor bandat se datorează alinierii precise a miofilamentelor lor. 

Fibrele musculare sunt împachetate și ținute laolaltă de mai multe straturi de țesut conjunctiv. 

Aceste straturi susțin fiecare fibră și favorizează contracția mușchiului ca un întreg. Aceste foițe 

conjunctive sunt, de la interior spre exterior: 

 endomisium – conține fibre reticulare și împachetează fibrele musculare individuale; 

 perimisium – în fiecare mușchi scheletic, fibrele musculare individuale sunt grupate 

în fascicule, înconjurate de un strat de țesut conjunctiv fibros denumite perimisium; 

 epimisium – o „cămașă” de țesut conjunctiv dens neregulat care acoperă mușchiul 

întreg. 
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Toate aceste foi de țesut sunt interconectate între ele cât și cu tendoanele care atașează 

mușchii la oase. 

Fiecare fibră scheletică este o celulă lungă și cilindrică cu numeroși nuclei ovali așezați 

imediat sub sarcolemă (numele dat plasmalemei celulelor musculare). Sunt celule mari, cu diametrul 

de 10-100 µm, iar lungimea poate ajunge la 30 cm. Nu reprezintă celule în adevăratul sens al 

cuvântului, ci sunt sinciții, produse prin fuziunea (contopirea citoplasmelor) a sute de celule 

embrionare. 

Sarcoplasma – citoplasma celulelor musculare – conține un număr mare de glicozomi 

(granule de glicogen) și cantități substanțiale de mioglobină (captează și reține oxigenul). Alte 

organite modificate la celulele musculare sunt miofibrilele (unități funcționale) și reticulul 

sarcoplasmatic (reticul endoplasmatic modificat). Tubulii T sunt modificații particulare ale 

sarcolemei. Mitocondriile ocupă aproximativ 2% din volumul fibrei și sunt „strivite” între miofibrile. 

Miofibrilele au formă de bastonașe lungi, groase de 1-2 µm și ocupă aprox. 80% din volumul 

fibrelor. Miofibrilele conțin elementele contractile ale mușchilor scheletici. De-a lungul miofibrilelor 

se observă benzi de intensități luminoase diferite dispuse alternativ. Benzile A se numesc benzi 

(discuri) întunecoase, iar benzile I se numesc benzi (discuri) clare (sau vice versa). Acestea sunt 

aliniate perfect între miofibrilele unei fibre, astfel încât întreaga fibră are aspect striat, uniform dispus. 

Fiecare disc întunecos are la mijlocul său o zonă clară, denumită banda (zona) H (de la helle – 

luminos). Fiecare zonă H este la rândul ei secționată vertical de o linie întunecoasă, denumită linia M. 

Fiecare bandă clară I prezintă la mijlocul ei o porțiune mai întunecoasă, numită membrana Z. 

Membrana Z conține nebulină, o proteină care ancorează microfilamentele de actină și miofibrilele 

între ele în interiorul fibrei musculare scheletice, și CapZ, o proteină care ancorează microfilamentele 

din sarcomerii vecini. Sarcomerul reprezintă regiunea cuprinsă între două membrane Z succesive. 

Sarcomerul prezintă deci la mijloc o bandă întunecoasă A, flancată la capete de două jumătăți de 

benzi clare I. Sarcomerul este cea mai mică unitate contractilă a fibrelor musculare, având o lungime 

de aprox. 2 µm. O miofibrilă este, practic, o secvență liniară de sarcomere. 

Figura 26 – Structura unei fibre musculare scheletice Credit: OpenStax https://en.wikipedia.org/wiki/File:1023_T-

tubule.jpg și BruceBlaus https://en.wikipedia.org/wiki/File:Blausen_0801_SkeletalMuscle.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1023_T-tubule.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1023_T-tubule.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Blausen_0801_SkeletalMuscle.png
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Pattern-ul benzilor se datorează dispunerii aranjate a structurilor moleculare ce poartă 

denumirea de miofilamente, localizate în interiorul sarcomerului. Miofilamentele conțin filamente 

groase de miozină și filamente subțiri de actină. Fiecare filament gros de miozină este flancat de șase 

filamente subțiri de actină. Analizând forma miozinei, se observă că are o coadă tip bastonaș subțire 

împletită și două capete globulare, largi. Într-un filament gros intră aproximativ 200 molecule de 

miozină, care agregă cozile și expune la suprafață capetele globulare. Capetele globulare se 

conectează la filamentele subțiri de actină care înconjoară filamentul gros. Capetele globulare se pot 

deplasa de-a lungul microfilamentelor de actină, cu consum de energie și cu scurtarea sarcomerului 

prin glisarea lor. Aceasta este manifestarea contracției musculare. 

Două molecule joacă rol reglator a contracției și se dispun la nivelul legăturilor dintre actină 

și miozină: troponina și tropomiozina. Titina este o moleculă elastică, cu rol de susținere și de 

revenire la lungimea inițială a fibrelor după terminarea contracției musculare. 

Inițierea (dar și reglarea) contracției musculare are loc la nivelul a două seturi de tubuli 

intracelulari: tubulii T și reticulul sarcoplasmatic. Reticulul sarcoplasmatic este un tip de reticul 

endoplasmatic neted (REN). Tubulii reticulului sunt majoritar paraleli cu miofibrilele, înconjurându-le 

pe fiecare individual. La nivelul joncțiunii dintre un disc clar și unul întunecos (A/I), reticulul 

sarcoplasmatic pătrunde perpendicular (pe fibră sau pe sarcomer), formând structuri numite cisterne 

terminale (întotdeauna în perechi). Reticulul sarcoplasmatic reține ionii de Ca2+ care sunt eliberați 

pentru a declanșa contracția musculară. Tubulii (tubii) T sunt invaginări ale sarcolemei în interiorul 

celulei, ce se localizează printre două cisterne terminale perechi. Tubii T înconjoară fiecare sarcomer. 

Cele două cisterne terminale, împreună cu tubulul T paralel de la mijloc, formează structuri numite 

triade. Triadele au rol foarte important în reglarea contracției. La nivelul triadei, tubulii T sunt în 

contact intim cu reticulul sarcoplasmatic (cisternele acestui sistem), care la rândul său este în contact 

intim cu miofibrilele. Astfel, se asigură contractarea tuturor miofibrilelor dintr-o fibră musculară 

simultan, influxul nervos având loc foarte rapid, mai întâi la nivelul sarcolemei, și mai apoi pe toată 

lungimea fibrei. 

14.2. Țesutul muscular neted 

Se regăsește la nivelul pereților organelor viscerale cavitare (stomacul, intestinul gros, vezica 

urinară, căile respiratorii, etc.). Țesutul muscular neted nu prezintă striații vizibile, iar contracția sa 

Figura 27 – (A) reprezentare schematică a dispunerii și structurii sarcomerelor într-o miofibrilă, cu evidențierea elementelor 

vizibile Credit: David Richfield https://en.wikipedia.org/wiki/File:Myofibril.svg (B) ultrastructura unui sarcomer cu 

reprezentarea modificărilor din timpul contracției; contracția poate continua până la glisarea fibrelor subțiri diametral opuse 

unele peste celelalte, cu abolirea zonei H, Credit: David Richfield https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sarcomere.svg (C) aspect 

microscopic al unui sarcomer Credit: Sameerb https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sarcomere.gif 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Myofibril.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sarcomere.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sarcomere.gif
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este involuntară. Fibrele musculare netede sunt fusiforme, cu un diametru tipic de 2-5 µm și o 

lungime tipică de 100-400 µm (deși unele celule musculare netede sunt mult mai mari). Țesutul 

muscular neted este înconjurat doar de un strat fin de pesudo-țesut conjunctiv fin (endomisium), 

secretat de celulele musculare înseși, ce conține vase de sânge și nervi. Țesutul muscular neted este în 

principal organizat în straturi, celulele fiind alăturate unele de altele. În majoritatea cazurilor, țesutul 

muscular prezintă două straturi, cu fibrele orientate perpendicular unele pe altele. În stratul 

longitudinal, fibrele sunt dispuse paralel cu direcția organului. În stratul circular, fibrele sunt 

orientate astfel încât încercuiesc organul de jur împrejur. Contracția alternativă a celor două straturi 

pune în mișcare organul și conținutul său, fenomen denumit peristaltism. Țesutul muscular neted nu 

conține joncțiunile neuromusculare de la nivelul mușchilor scheletici; în schimb, nervii aferenți (parte 

a sistemului nervos autonom) secretă neurotransmițătorii la nivelul joncțiunilor difuze (terminațiile 

nervoase formează varicozități caracteristice ce conțin vezicule sinaptice cu neurotransmițători).  

Există două tipuri de țesut muscular neted în organism: 

 țesutul muscular neted simplu unitar: este cel mai răspândit tip de țesut neted; 

contracția sa are loc simultan (răspunde ca o singură unitate funcțională), celulele 

fiind conectate prin joncțiuni deschise, favorizând cuplarea electrică a celulelor; 

țesutul muscular neted unitar manifestă potențiale de acțiune spontane; 
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 țesutul muscular neted multiunitar: se regăsește în căile aeriene de dimensiuni mai 

mari, în arterele mari, mușchii erectori ai firelor de păr și mușchii oculari interni (care 

ajustează dimensiunea pupilei); joncțiunile comunicante sunt mult mai puține, iar 

depolarizările spontane sunt mult mai rare; acest tip de țesut este asemănător cu 

țesutul muscular scheletic din următoarele puncte de vedere: fibrele sunt structural 

independente, sunt bogat inervate (conțin unități motorii) și răspund prin stimulare 

neuronală gradată (sunt servite tot de sistemul nervos autonom și reglate prin control 

hormonal). 

 

Reticulul sarcoplasmic din celulele musculare netede este mai puțin dezvoltat decât cel din 

fibrele scheletice, iar celulele nici nu prezintă striațiile caracteristice. Reticulul sarcoplasmic intră în 

contact punctual cu plasmalema, formând interacțiuni de tip (funcțional) jumătate-de-triadă. Tubulii T 

sunt absenți, însă fibrele netede conțin numeroase caveole, invaginări ale sarcolemei ce conțin lichid 

extracelular și ioni de Ca2+, sechestrați, pentru a permite influxul rapid al ionilor de Ca2+ în timpul 

contracției. Țesutul muscular neted nu prezintă sarcomere, însă miozina și actina sunt „împletite” ca 

în fibra musculară scheletică, cu următoarele excepții: 

1. filamentele de miozină sunt mai groase; 

2. raportul dintre filamentele de miozină și cele de actină este mai mic (1/13 în celula 

netedă vs. 1/2 în celula scheletică); 

3. lipsește troponina; 

4. filamentele groase și subțiri (miozina și actina) sunt amplasate în direcție diagonală 

pe lungimea fibrei; fibrele se contractă cu modificarea formei către un aspect de 

„tirbușon”; 

5. analogul membranei Z este reprezentat de corpii denși, formați din filamente 

Figura 28 – (A) stânga: dispunerea tipică a celulelor musculare netede într-un țesut muscular unitar multiunitar; dreapta: 

aspect microscopic al țesutului muscular neted Credit: OpenStax 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1021_Smooth_Muscle_new.jpg (B) contracția unei fibre musculare netede Credit: 

OpenStax https://en.wikipedia.org/wiki/File:1028_Smooth_Muscle_Contraction.jpg (C) reprezentare schematică a 

dispunerii filamentelor de actină și miozină în fibra musculară netedă relaxată și contractată Credit: Boumphrey 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Actin_myosin_filaments.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1021_Smooth_Muscle_new.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1028_Smooth_Muscle_Contraction.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Actin_myosin_filaments.png


51 

 

intermediare non-contractile, ancorate la nivelul sarcolemei. Aceste structuri transferă 

mișcarea contracției către sarcolemă; în timpul contracției porțiunile din sarcolemă 

atașate la corpii denși proeminează la exterior; corpii denși din apropierea sarcolemei 

sunt conectați cu țesutul conjunctiv adiacent, oferind unul din mecanismele prin care 

contracția țesutului neted are loc în mod concomitent. 

14.3. Țesutul muscular cardiac 

Țesutul muscular cardiac este prezent la nivelul mușchiului inimii, asigurând contracția 

acestuia. Prezintă striații asemănătoare țesutului muscular scheletic. Spre deosebire de celulele 

musculare scheletice (lungi, cilindrice, multinucleate, individuale), cele cardiace sunt scurte, ovoide, 

ramificate și interconectate. Celulele cardiace musculare conțin un nucleu (uneori doi nuclei) amplasat 

central, iar spațiile intercelulare sunt umplute cu o matrice de țesut conjunctiv lax (endomisium) foarte 

capilarizat. Această matrice se ancorează la scheletul fibros, formând atât un tendon cât și o inserție, 

pentru a oferi celulelor cardiace un punct fix de sprijin în timpul contracției. 

 

Sarcoplasmele celulelor cardiace sunt intim conectate între ele la nivelul unor zone denumite 

discuri intercalare. Aceste formațiuni conțin joncțiuni de ancorare (desmozomi) și joncțiuni 

Figura 29 – (A) Structura și dispunerea fibrelor musculare cardiace Credit: OpenStax 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1020_Cardiac_Muscle.jpg (B) aspectul microscopic al țesutului muscular cardiac Credit: 

OpenStax College https://en.wikipedia.org/wiki/File:414c_Cardiacmuscle.jpg 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1020_Cardiac_Muscle.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:414c_Cardiacmuscle.jpg
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deschise. Desmozomii oferă stabilitate structurală discurilor intercalare în timpul contracției (tensiuni 

mecanice mari) iar joncțiunile comunicante conectează sarcoplasmele celulelor și permit fluxul ionic 

liber între celule, transmițând curentul depolarizant de-a lungul întregului miocard. Acestă conectare a 

celulelor cardiace face din miocard o unitate funcțională coordonată, sau un sincițiu funcțional. 

Mitocondriile celulelor cardiace sunt mari și ocupă aprox. 25% din volumul celular pentru a 

acoperi necesarul de energie al miocardului. Restul volumului celular este ocupat de miofibrile 

formate din sarcomere. Sarcomerele prezintă membrane Z și discuri clare și întunecoase, care reflectă 

plasamentul miozinei și actinei. Față de miofibrilele din fibrele musculare scheletice, cele regăsite în 

celulele musculare cardiace au diametre variabile și sunt ramificate extensiv, pentru a permite 

acomodarea mitocondriilor. Bandarea fibrei alternativă observată la fibrele musculare striate nu este la 

fel de puternică la celulele musculare cardiace. 

Tubulii T sunt mai puțin numeroși și au diametre mai mari la celulele musculare cardiace 

comparativ cu cele musculare scheletice. Tubii T se invaginează o singură dată per sarcomer (la cele 

scheletice se invaginează de două ori per sarcomer). Reticulul sarcoplasmatic este de asemenea redus; 

nu se observă structuri de tip „triadă” la fibrele musculare cardiace (acestea sunt înlocuite cu sisteme 

de tip „diadă”, formate dintr-o cisternă terminală și un tub T). 

15. Țesutul nervos 

Principala funcție a țesutului nervos constă în procesarea informației provenite din mediul 

intern și extern al organismului și declanșarea unui răspuns ulterior specific. Țesutul nervos și 

organele în interiorul cărora intră controlează procesele vitale precum respirația, digestia, circulația 

sanguină, funcțiile endocrine și multe altele. 

Țesutul nervos întră în alcătuirea celor două sisteme nervoase ale corpului: 

 sistemul nervos central: encefal și măduva spinării; 

 sistemul nervos periferic: nervi, ganglioni nervoși și neuroni distribuiți în alte 

țesuturi. 

Țesutul nervos este format din două categorii de celule: neuroni și celule gliale (sau 

neuroglii). Aceste celule prezintă un corp celular, din care proeminează diferite tipuri de procese 

celulare. Țesutul nervos prezintă și o matrice extracelulară rarefiată, bogată în glicoproteine și 

implicată în funcții precum migrarea celulară, creșterea axonilor și formarea sinapselor. 

Anumite părți ale sistemului nervos central conțin numeroși corpi celulari, formând substanța 

cenușie. Zonele sărace în corpi celulari, dar bogate în procese celulare (în special axoni mielinizați) au 

aspect clar, făcând parte din substanța albă. Neuronii propagă informația prin intermediul 

impulsurilor electrochimice, denumite potențiale de acțiune, care sunt cuplate biochimic cu eliberarea 

neurotransmițătorilor. Celulele gliale joacă roluri esențiale în suportul și modularea acțiunii 

neuronilor. 

Neuronii au o formă aparte, putându-se distinge trei trăsături morfologice ale acestora: 

 corpul celular, care include marea parte a citoplasmei, organitele celulare și nucleul 

 dendritele sunt extensii fine ale corpului celular, făcând parte din categoria 

proceselor celulare neuronale; conferă aspect stelat neuronului 

 axonul este o extensie lungă, cu un diametru de obicei mai mare decât cel al 

dendritelor; axonul poate fi „învelit” într-o teacă de mielinăFigura 30. 

Sinapsele reprezintă spațiile dintre doi neuroni adiacenți (axonul unuia și dendritele altuia) 

sau dintre un axon și un organ efector, precum un mușchi sau o glandă. La nivelul sinapselor, 

mediatorii chimici (neurotransmițătorii) sunt eliberați pentru a transmite informația purtată de neuroni 

mai departe. 
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Neuronii se pot clasifica în funcție de numărul și tipul de dispunere a proceselor celulare: 

 neuronii multipolari au mai multe dendrite și un singur axon mai gros 

 neuronii bipolari prezintă o singură dendrită și un singur axon 

 neuronii unipolari prezintă un singur proces celular care se extinde din corpul 

celular, acesta ramificându-se într-o dendrită și un axon. 

 

Neurogliile sunt de mai multe tipuri și joacă roluri deosebite în funcționarea sistemului 

nervos. Menționăm următoarele tipuri de neuroglii: 

 astrocitele sunt celule cu formă stelată prezente din abundență în sistemul nervos 

central; joacă roluri în menținerea concentrațiilor ionilor în spațiul intercelular, 

participă la formarea barierei hematoencefalice și pot prelua și degrada anumiți 

neurotransmițători 

 microgliile fac parte din sistemul mononuclear fagocitar (derivate din monocite) și 

joacă roluri imune în protejarea sistemului nervos împotriva infecțiilor 

 oligodendrocitele sunt celulele ce produc și secretă mielina ce acoperă neuronii din 

sistemul nervos central, în timp ce același rol este jucat de celulele Schwann în 

sistemul nervos periferic 

 celulele ependimale sunt celule gliale epiteliale ciliate, care au rol în menținerea 

homeostaziei lichidului cefalorahidian și eliminarea deșeurilor metabolice din 

sistemul nervos 

 rolul celulelor satelit nu este încă pe deplin înțeles, însă pare a fi corelat cu nutriția și 

protecția neuronilor din sistemul nervos periferic (Figura 31). 

 

Figura 30 – Aspectul microscopic și structura neuronilor Credit: OpenStax Anatomy and Physiology 
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16. Membranele de acoperire ale organismului 

O dată cu descrierea țesuturilor epiteliale și conjunctive, este necesară și o discuție generală 

despre membranele care incorporează ambele tipuri de țesuturi. Membranele care acoperă și 

delimitează organismul și organele sale sunt: membrana cutanată, membrane mucoasă și membrana 

seroasă. Acestea sunt foițe pluricelulare compuse din cel puțin două tipuri de țesut primar: un epiteliu 

și țesutul conjunctiv propriu-zis adiacent. Astfel, aceste membrane pot fi considerate organe. 

Membranele sinoviale, care acoperă cavitățile articulare, sunt formate doar din țesut conjunctiv. 

 

Membrana cutanată (cutanee) este reprezentată de piele. Pielea constă într-un strat epitelial 

superficial (epiteliu pluristratificat scuamos) atașat ferm de un strat gros de țesut conjunctiv dens 

neregulat (derma). Spre deosebire de alte membrane epiteliale, membrana cutanee este expusă la aer 

și uscată. 

Membranele mucoase delimitează organele care se deschid la exterior: tractele cavitare ale 

sistemului digestiv, respirator și urogenital. Sunt membrane umede, datorită secrețiilor celulelor sau, 

în cazul mucoaselor urinare, a urinii. Termenul „mucoasă” se referă la locația membranei și nu la 

compoziția sa celulară, care variază. Majoritatea mucoaselor conțin un epiteliu pavimentos 

pluristratificat sau epiteliu simplu prismatic. La baza foiței epiteliale se regăsește țesutul conjunctiv 

lax denumit lamina propria. În unele mucoase, lamina propria este așezată pe un al treilea strat de 

celule musculare netede. Mucoasele sunt adaptate pentru secreția și absorbție. Mucusul nu este 

obligatoriu prezent (de exemplu, lipsește în mucoasa urinară). 

Membranele seroase sunt membrane umede regăsite la interiorul cavității ventrale închise a 

organismului. Membranele seroase sunt constituite dintr-un epiteliu simplu pavimentos (un mezoteliu) 

care este așezat pe un strat subțire de țesut conjunctiv areolar. Celulele mezoteliale îmbogățesc fluidul 

care provide din vasele sanguine în țesutul conjunctiv asociat cu acid hialuronic. Rezultatul este un 

Figura 31 – Morfologia celulelor gliale Credit: BruceBlaus 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0870_TypesofNeuroglia.png 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0870_TypesofNeuroglia.png
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lichid seros clar care lubrifiază porțiunile superficiale ale straturilor parietal și visceral, pentru a 

permite alunecarea acestora una peste cealaltă. 

Seroasele sunt denumite după locul și organul asociat. Serosa care mărginește peretele 

toracic, acoperind plămânii, se numește pleură; cea care înconjoară inima este pericardul; cele ale 

caăvității abdominopelvice și ale viscerelor se numesc peritonee. 
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Partea a IV-a – Embriologie animală 

Embriologia animală studiază formarea și dezvoltarea embrionilor la organismele animale. 

Spre deosebire de plante, la care embrionul timpuriu reflectă o plantă în miniatură și parcurge câteva 

etape de dezvoltare relativ simple, embrionul animalelor metazoare10 parcurge o serie de transformări 

majore pentru a forma un nou organism. Dezvoltarea embrionară a zigotului este cu atât mai 

complexă cu cât organismul animal este situat pe o treaptă mai înaltă a evoluției. În lipsa mențiunilor, 

informația prezentată se referă la embriologia umană. Datele privind particularitățile dezvoltării 

embrionare la alte specii de animale va fi intercalată în text. 

17. Concepția 

Sarcina reprezintă o serie de evenimente ce au loc între fertilizarea (concepție) și nașterea 

copilului. Organismul descendent, aflat mereu în dezvoltare și purtat de femeia gravidă, mai poartă 

denumirea de conceptus (cel ce e conceput). Perioada de dezvoltare ce are loc în corpul gravidei se 

numește perioadă de gestație și cuprinde, prin convenție, perioada de la ultimul ciclu menstrual și 

până la naștere, adică aproximativ 280 zile. Astfel, la momentul fertilizării ovulului, mama viitorului 

copil este, cel puțin teoretic, gravidă în două săptămâni. 

Preț de două săptămâni după fertilizare, conceptus-ul parcurge etapele de dezvoltare pre-

embrionară, fiind denumit pre-embrion. Între săptămânile a treia și a opta după fertilizare are loc etapa 

embrionară de dezvoltare, conceptus-ul purtând denumirea de embrion. După săptămâna a noua și 

până la naștere se cuprinde perioada fetală, în care conceptus-ul poartă denumirea de fetus. 

 

                                                      
10 Metazoarele sunt reprezentate de animalele pluricelulare, în contract cu protozoarele care sunt 

reprezentate de animalele unicelulare. 

Figura 32 – Fertilizarea ovocitului Credit: OpenStax Anatomy and Physiology 
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Înainte de fertilizare, gameții masculi sau spermatozoizii trebuie să ajungă în apropierea 

ovocitului secundar ovulat. Ovocitul are o viabilitate de 12-24 ore după ovulație (eliminarea sa din 

ovar), în timp ce spermatozoizii, eliminați prin ejaculare, au o viabilitate de 24-72 de ore. Pentru 

fertilizare, coitus-ul (copulația) trebuie să aibă loc la nu mai mult de trei zile înainte de ovulație și nu 

mai târziu de 24 de ore după ovulație, moment în care ovocitul a parcurs aproximativ o treime din 

lungimea trompei uterine. Fertilizarea are loc prin contopirea unui spermatozoid cu a unui ovul, cu 

formarea unui ou fertilizat, sau zigot. 

În timpul copulației, milioane de spermatii sunt expulzate în cavitatea vaginală. Dintre 

acestea, marea majoritate mor, datorită mediului acidic al vaginului sau a mucusului cervical 

persistent, mucus ce capătă în mod normal o fluiditate mărită sub acțiunea estrogenilor. O parte din 

spermatozoizi trec de cervix și sunt dispersați în uter prin acțiunea contracțiilor uterine. În uter, o 

parte din spermatozoizi sunt anihilați de macrofage rezidente. Numai câteva sute/mii de spermatozoizi 

pătrund ulterior în trompele uterine. După ejaculare, spermatozoizii nu sunt imediat viabili (deși pot 

ajunge în doar câteva minute în preajma ovulului). ei trebuind să parcurgă o maturare, denumită 

capacitare, timp în care membranele lor devin fragile, pentru a permite eliberarea enzimelor 

hidrolitice din acrozom. 

Ovocitul ovulat este protejat la exterior de două straturi, cel extern denumit corona radiata și 

cel intern, mai rigid, denumit zona pellucida. Spermatozoizii se cuplează la zona pellucida și 

eliberează enzimele acrozomale (acrozină, proteaze etc.) pentru a penetra ovocitul și a-l fertiliza. Sunt 

necesari acrozomii a sute de spermatozoizi pentru a expune membrana ovocitului, deci primii 

spermatozoizi ajunși „la fața locului” se sacrifică, în timp ce un spermatozoid ajuns mai târziu va fi 

capabil să fecundeze ovocitul11. Fertilizarea ovului de către un singur spermatozoid se numește 

monospermie și este prezentă la majoritatea animalelor. Polispermia reprezintă fertilizarea unui ou de 

mai multe spermatii, fenomen întâlnit rar dar evidențiat, de exemplu, la găini și cintezele australiene. 

Ovocitele posedă în general mecanisme de blocare a polispermiei. După fecundație, canalele ionice de 

Na2+ se deschid și depolarizează membrana ovocitului, abolind fertilizarea ulterioară (unele molecule 

ale spermatiei au încărcare pozitivă și vor cauza respingerea la apropierea de ovulul încărcat pozitiv). 

Acest tip de polispermie electrică este bine studiat la broaște, scoici și viermi marini, dar nu este bine 

dezvoltat la mamifere precum șoarece, hamster sau iepure. Alte tipuri de prevenire a polispermiei 

includ secreții corticale și încetinirea avansării spermatozoizilor. 

În timpul fertilizării, membranele celulare ale ovocitului și spermatozoidului se contopesc. 

Spermatozoidul pierde coada și partea mediană, apoi migrează în centrul ovocitului în timp ce 

ovocitul secundar finalizează meioza II, formând nucleul oului și eliminând al doilea corpuscul polar. 

Nucleul oului fuzionează cu nucleul spermatiei, cu pierderea membranelor nucleare și combinarea 

cromozomilor. 

  

                                                      
11 Contrazicând zicala: „primul venit, primul servit”. 
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18. Dezvoltarea pre-embrionară 

Dezvoltarea pre-embrionară debutează cu fertilizarea și continuă pe măsură ce pre-embrionul 

(pro-embrionul) se deplasează, coborând prin trompa uterină și ajungând în cavitatea uterină, urmând 

a se implanta pe peretele uterului. 

 

 

18.1. Clivarea (segmentarea, fisiunea) zigotului și formarea blastocistului 

Clivarea reprezintă o serie de diviziuni mitotice rapide ale zigotului inițiate rapid după 

fertilizare. Întrucât celulele obținute nu au timp să crească, acestea au dimensiuni din ce în ce mai 

reduse. Clivarea produce celule ce au un raport suprafață/volum foarte mare, permițând eliminarea 

compușilor de metabolism, respirația și nutriția pro-embrionului. 

La aproximativ 36 de ore după fertilizare are loc prima diviziune mitotică, zigotul având 

acum două celule identice, denumite blastomere. Acestea se divid în continuare, pro-embrionul 

având patru, apoi opt, apoi șaisprezece celule, la 72 ore după fertilizare. Stadiul de 16-celule se 

numește morulă (aspect de mură). Între timp, transportul pro-embrionului către uter continuă. În 

general, stadiul de morulă include pro-embrionul cu 12-32 blastomere, care nu are încă o cavitate. 

Blastomerele morulei nu au aceeași dimensiune: 

 celulele externe ale morulei sunt mai mici și vor da naștere anexelor fetale; 

 celulele interne ale morulei sunt mai mari și vor forma embrionul propriu-zis. 

Blastomerele periferice se divid mai repede decât cele interne, iar între acestea apar spații de 

clivaj, care se unesc cu formarea cavității blastocistice. 

În ziua 4-5 după fertilizare, pro-embrionul are aproximativ 100 de celule (70-100 și „plutește” 

liber în uter. În această etapă, conceptus-ul este în etapa de blastocist. Blastocistul este o formațiune 

sferică, plină cu lichid la interior, fiind alcătuit din: 

Figura 33 – Dezvoltarea pre-embrionară; etapele acesteia durează cumulativ aproximativ 10-14 zile Credit: OpenStax 

Anatomy and Physiology 

 

 



59 

 

 trofoblast, strat extern de celule mari, aplatizate, denumite trofoblaste (provenite din 

celulele externe ale morulei); 

 embrioblast,  o grupare de celule mici, ovoide, localizate într-o parte, numită și masa 

celulară internă, provenite din celulele interne ale morulei. Masa celulară internă va 

deveni discul embrionar, sau embrionul propriu-zis; 

 blastocel – cavitatea internă plină cu lichid. 

Trofoblastele secretă enzime care cauzează dezintegrarea membranei pelucide, cu eliberarea 

blastocistului (eclozare). 

18.2. Implantarea 

Blastocistul, o dată ajuns în 

cavitatea uterină, este hrănit din 

secrețiile pereților uterini. La 6-7 zile 

după ovulație, dacă endometrul este 

propice (este pregătit pentru 

implantare, datorită acțiunii 

hormonilor estrogeni și progesteron), 

va avea loc implantarea blastocistului 

în peretele uterin, în vederea inițierii 

sarcinii. Implantarea embrionului 

semnifică finalizarea etapei pre-

embrionare și poate coincide cu o 

ușoară sângerare (sângerarea de 

implantare). În mod normal, 

implantarea are loc în zona cea mai 

posterioară a uterului denumită fundus 

sau pe peretele posterior12. Dacă 

endometrul nu este suficient de 

receptiv, blastocistul se va detașa și va 

încerca implantarea în alt loc, mai 

inferior13. Rata de implantare a 

blastociștilor este destul de mică la om 

(25-50%), acesta fiind adesea 

eliminat prin menstră și oferind unul 

din motivele ratei mari de 

infertilitate la om față de alte animale și de ce concepția are loc de obicei după încercări repetate pe 

parcursul câtorva cicluri de ovulație (Figura 33). 

Trofoblastele aderă la endometru și secretă enzime digestive și factori de creștere la locul 

implantării. Endometrul se îngroașă la punctul de contact, provocând o reacție inflamatorie. Vasele de 

                                                      
12 În cazuri rare (1-2%) blastocistul se poate implanta într-o locație ce nu suportă dezvoltarea (de obicei 

în trompele uterine, ovar, sau abdominal), sarcina fiind denumită în acest caz sarcină ectopică sau 

extrauterină, cauzând complicații potențial fatale. Sarcinile extrauterine tubale (implantare în trompele uterine) 

pot fi cauzate de infecții bacteriene cu transmitere sexuală care cauzează leziuni ale mucoasei trompelor. 

Aproximativ jumătate din sarcinile tubale se rezolvă spontan, prin contacții musculare ale trompelor și 

expulzarea conceptus-ului. 
13 Dacă blastocistul se implantează foarte aproape de cervix, placenta poate crește peste cervix, condiția 

fiind denumită placenta previa. 

Figura 34 – Implantarea blastocistului și pătrunderea în endometru Credit: 

OpenStax Anatomy and Physiology 
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sânge din zona adiacentă se lărgesc și devin mai permeabile. Limfocite, celule natural-killer (NK) și 

macrofagele mamei invadează zona. Trofoblastul proliferează cu formarea a două straturi distincte: 

 citotrofoblast, stratul intern, care conține celule cu membrană celulară; 

 sincițiotrofoblast, stratul extern, care conține celule ce pierd membranele celulare; 

acesta invadează endometrul, digerând celulele întâlnite în cale. 

 

Blastocistul se va 

implanta mai adânc, fiind 

înconjurat de sângele 

provenit din degradarea 

vaselor de sânge 

endometriale. Blastocistul 

implantat va fi apoi acoperit 

complet de endometru, prin 

proliferarea celulelor 

endometriale, pierzând 

astfel contactul cu cavitatea 

uterină. Implantarea durează 

aproximativ o săptămână, 

fiind de regulă finalizată la 

14 zile după ovulație, 

înainte ca endometrul să sufere 

degradarea menstruală. 

După fertilizare și implantare, 

pentru a favoriza progresia sarcinii și a menține viabilitatea corpului luteal, trofoblastele secretă 

hormonul gonadotropina corionică (hCG). 

Acesta stimulează corpul luteal să 

supraviețuiască, să crească și să producă în 

continuare estrogeni și progesteron, hormoni 

necesari pentru crearea mediului propice al 

embrionului. Această funcție va fi ulterior 

preluată de corion. Hormonul hCG din urina 

sau sângele mamei este detectat de testele de 

sarcină actuale (testele funcționează la doar 

câteva zile de la implantare). 

 

 

 

 

Figura 36 – Variația, pe perioada gestației, a concentrației în 

sânge a hormonilor ce contribuie la menținerea sarcinii 

 

 

Figura 35 – Dezvoltarea discului embrionar Credit: OpenStax Anatomy 

and Physiology 
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19. Dezvoltarea embrionară 

19.1. Gastrulația 

In cea de a treia săptămână de dezvoltare, discul embrionar bistratificat se tranformă într-un 

embrion triplu stratificat în care sunt prezente cele trei straturi embrionare germinale: ectodermul, 

mezodermul și endodermul. Această transformare poartă numele de gastrulație și implică o serie de 

rearanjări și migrări celulare (Figura 37). 

Gastrulația debutează cu formarea unei ridicături, denumită linia primitivă, pe partea dorsală 

a discului embrionar, definind axa longitudinală a embrionului. Epiblastul se separă de hipoblast. 

Celulele de la suprafața discului embrionar (epiblastele) migrează median printre celulele învecinate 

și pătrund prin linia primitivă în interior, parcurgând un proces de diferențiere. Primele celule care 

trec prin linia primitivă vor forma stratul germinal situat cel mai interior, endodermul. Endodermul 

dislocuiește celulele hipoblastului și se va învecina cu sacul vitelin. Celulele care urmează „împing” 

lateral între celulele din straturile superior și inferior, formând mezodermul. Celulele epiblaste care 

rămân la suprafața dorsală a embrionului (nu au migrat pentru a se diferenția în endoderm sau 

mezoderm) reprezintă ectodermul. Celulele mezodermice localizate imediat sub linia primitivă vor 

agrega, formând un bastonaș de celule mezodermice numit notocord, primul suport axial al 

embrionului (viitoarea coloană vertebrală). Conceptus-ul poate fi numit în acest stadiu embrion 

(stadiu de gastrulă) având o lungime de aproximativ 2 mm. Linia primitivă apare la reptile, păsări și 

mamifere. 

Cele trei straturi germinale primare reprezintă țesuturile primitive din care vor deriva toate 

organele corpului. Gastrula continuă dezvoltarea prin organogeneză, celulele migrând și parcurgând 

diferențiere semnificativă pentru formarea organismului. La finalul perioadei embrionare (deci la 

începutul perioade fetale, în săptămâna a noua) embrionul va avea aproximativ 22 mm, iar toate 

organele corpului vor putea fi deja distinse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Gastrulația; formarea celor trei straturi germinale are loc pe parcursul 

săptămânilor 2-3 de dezvoltare a conceptus-ului Credit: OpenStax Anatomy and Physiology 
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19.2. Anexele embrionare 

Pentru protecția și hrănirea embrionului, mai multe structuri de tip membranar se pot 

identifica la mamifere: amniosul, alantoida, sacul vitelin și corionul. Fiecare din aceste structuri apar 

și dispar (sau rămân active până la naștere) în momente strict definite în cursul dezvoltării 

embrionului și al fetusului. 

19.2.1. Amniosul 

După finalizarea implantării începe efectiv dezvoltarea embrionară. Blastocistul proliferează 

în continuare și se transformă în embrion. Celulele masei celulare interne se rearanjează sub formă de 

disc, numindu-se disc embrionar. Discul embrionar cuprinde două straturi de celule: stratul superior 

denumit epiblast și stratul inferior denumit hipoblast14. Între epiblast (din discul embrionar) și 

citotrofoblast se formează un spațiu denumit cavitatea amniotică. Epiblastul se va extinde, astfel 

încât va închide complet cavitatea amniotică, membrana rezultată în jurul cavității numindu-se 

amnios. Cavitatea amniotică va conține la început un filtrat plasmatic, provenit din sângele mamei. 

Ulterior, după dezvoltarea sistemului 

renal, fetusul va excreta urină în această 

cavitate. Lichidul și cavitatea amniotică 

protejează (termic, mecanic) embrionul și, 

mai apoi fetusul, care pot pluti liber în 

lichidul amniotic. În cele din urmă, 

cavitatea amniotică va îngloba complet 

fetusul, singura „breșă” fiind reprezentată 

de cordonul ombilical. 

Animalele amniote sunt 

vertebratele tetrapode din cladele 

Sauropsida și Synapsida15. Amniosul este 

prezent doar la aceste animale, care, în 

același timp, nu posedă stadiu larvar. 

Termenul „anamniot” se referă la 

vertebrate la care embrionul nu prezintă 

amnios: pești și amfibieni16. Datorită 

amniosului, amniotele pot reține ouăle 

în organism (sarcină) sau le pot depune 

în mediul terestru (anamniotele depun ouăle în apă). Amniotele, spre deosebire de anamniote, 

prezintă, de asemenea, și membranele embrionare corion și alantoidă17, descrise în continuare. 

Apariția amniosului reprezintă o etapă importantă în evoluția animalelor (eveniment petrecut cu cel 

puțin 300 milioane de ani în urmă), permițând trecerea de la mediul acvatic la mediul terestru în 

totalitate, animalele amniote nefiind dependente de apă pentru depunerea ouălor. La păsări, reptile și 

monotreme (ex. ornitorinc), sacul amniotic și corionul sunt încapsulate la rândul lor într-o coajă 

protectoare (Figura 38). 

 

                                                      
14 epiblastul este mai apropiat de sincițiotrofoblast, în timp ce hipoblastul este mai apropiat de mucoasa 

uterină. 
15 Clada amniotelor (Amniota) include cladele Synapsida (mamiferele actuale și dispărute) și clada 

Diapsida (șopârle, șerpi, broaște-țestoase, crocodili, păsări). 
16 Termenul „anamniot” este unul informal, întrucât toate animalele cu excepția amniotelor sunt 

anamniote; anamniotele prezintă branhii în minim unul din stadiile vieții 
17 anamniotele pot prezenta o alantoidă rudimentară 

Figura 38 – Structura oului de găină Credit: HFoxii 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chicken_egg_diagram.svg 
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19.2.2. Sacul vitelin, alantoida și cordonul ombilical 

Pe partea ventrală, opus amnios-ului, celulele hipoblastului se extind în blastocel pentru a 

delimita o cavitate denumită sacul vitelin (sinonim cu vezicula ombilicală). Privite lateral, amniosul 

și sacul vitelin reflectă două „baloane” al căror punct de contact este discul embrionar. La multe 

specii, sacul vitelin este sursa 

principală de nutriție pentru 

embrion, însă la mamifere 

funcțiile nutritive sunt preluate 

de placentă. La om, sacul 

vitelin participă la formarea 

tubului digestiv, produce 

primele celule sanguine și vase 

de sânge, și este sursa celulelor 

germinale primordiale, care 

migrează în corpul embionului 

pentru a forma gonadele. 

Alantoida se formează 

ca un buzunar exterior la 

capătul caudal al sacului vitelin. 

La animalele care depun ouă, 

alantoida este situsul de 

excreție a produșilor 

metabolici. La om, alantoida 

formează baza structurală 

pentru cordonul ombilical, care conectează placenta la embrion. Alantoida devine parte a vezicii 

urinare. Cordonul ombilical conține țesut conjunctiv embrionar18 (gelatina lui Wharton), arterele și 

venele embrionare, fiind acoperit la exterior de membrana amniotică. 

19.2.3. Corionul, placenta și placentația 

Placentația este procesul de formare a placentei, un organ cu rol temporar ce își are originea 

atât în țesuturile embrionare (trofoblast) cât și din țesutul matern (endometru). Dezvoltarea placentei 

are loc treptat, ea preluând gradual rolul de mediator al funcțiilor vitale începând cu săptămâna a 

șasea. Trofoblastul proliferează și dă naștere unui strat de mezoderm extraembrionar care va deveni 

corionul. Corionul este membrana cu localizarea cea mai externă, care include toate celelalte 

membrane embrionare amintite anterior. Corionul va crea extensii denumite vili (vilozități) corionici 

(coriale) care intră în contact cu vasele de sânge materne (la locul de contact au aspect mult mai 

complex). 

Miezul mezodermic al vilozităților corionice devine bogat vascularizat; vasele noi de sânge se 

vor extinde până la embrion prin venele și arterele ombilicale. Ulterior se vor forma spații între 

vilozități, lacune pline cu sânge matern localizate în endometru. Partea endometrului conținută între 

vilozitățile corionice și stratul bazal devine stratul decidua basalis. Stratul endometrului care 

înconjoară cavitatea uterului și embrionul implantat se numește decidua capsularis. Placenta este 

efectiv formată din vilozitățile corionice și stratul decidua basalis. 

                                                      
18 există companii care oferă părinților copilului servicii de conservare a acestor celule stem 

multipotente 

Figura 39 – O privire schematică asupra dezvoltării embrionare la om; I – 

blastocist de 9 zile II –embrion de 16 zile III – embrion de 21 zile IV – embrion de 7 

săptămâni  Credit: Slashme 
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Pe măsură ce fetusul se dezvoltă, decidua capsularis crește concomitent. Vilozitățile din 

decidua capsularis se comprimă și degenerează, în timp ce vilozitățile din decidua basalis sunt mai 

numeroase și dezvoltate (se ramifică din ce în ce mai mult). Placenta este de obicei complet 

funcțională și are rol endocrin și în nutriție, respirație, excreție; devine funcțională înainte de finalul 

lunii a treia de sarcină. Până în acel moment, schimbul de gaze, nutrienți și deșeuri metabolice are loc 

între sângele matern și cel embrionar, la nivelul barierelor embrionare: membranele vilozităților 

corionice și endoteliul capilarelor embrionare. În mod normal, sângele matern și cel embrionar nu se 

amestecă. 

19.3. Organogeneza 

Tipologia dezvoltării organelor din cele trei straturi ale embrionului este, în principiu, 

similară la toate grupele de animale triploblastice (care au toate cele trei straturi germinale). 

19.3.1. Specializarea ectodermului. Neurulația 

Primul eveniment major în organogeneză este reprezentat de neurulație, diferențiarea 

ectodermului pentru a produce sistemul nervos central. Neurulația este indusă de molecule-semnal 

provenite de la notocord. Ectodermul adiacent notocordului se îngroașă, formând placa neurală, care 

se invaginează ca un șanț neural. Acesta din urmă produce pliuri neurale proeminente pe măsură ce 

se adâncește. Până în ziua 22, marginile superioare ale pliurilor neurale fuzionează, formând tubul 

neural, care se desprinde și pătrunde în organism. Capătul anterior al tubului anterior va forma 

creierul, în timp ce partea rămasă se va transforma în măduva spinării. Celulele crestei neurale 

(asociate cu tubul neural) migrează și formează ganglionii cranieni, spinali și simpatici (și nervii 

asociați), zona medulară a suprarenalelor și, parțial, în țesut conjunctiv. 

19.3.2. Specializarea endodermului. Plierea embrionară 

Figura 40 – Secțiune transversală prin placentă Credit: OpenStax Anatomy and Physiology 
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În timpul 

dezvoltării, în 

săptămâna a patra, 

discul embrionar se 

pliază pentru a căpăta 

formă tubulară 

(cilindrică). Pe măsură 

ce triplul strat germinal 

se pliază, marginile 

endodermului se 

apropie și fuzionează, 

înglobând totodată o 

parte din sacul vitelin 

(Figura 41). Fuziunea 

nu are loc pe toată 

lungimea embrionului; 

tubul digestiv primitiv 

rămâne conectat la 

sacul vitelin prin ductul 

vitelin (care se va 

resorbi în săptămânile 

imediat următoare) și 

prin cordonul 

ombilical la placentă. 

Tubul de endoderm 

format astfel formează căptușeala epitelială a tractului gastrointestinal. Organele tractului intestinal se 

formează ulterior și devin aparente (faringele, esofagul etc.) iar deschiderile orală și anală se formează 

(perforează). Mucoasa tractului respirator se formează ca o evaginare din faringele endodermic, iar 

glandele care derivă din ectoderm se formează în mod similar, la diferite puncte pe tractul digestiv 

(tiroida, paratiroidele, timusul). Ficatul și pancreasul se dezvoltă din mucoasa intestinală, mai inferior. 

De notat faptul că doar glandele menționate anterior provin exclusiv din endoderm; endodermul 

formează doar epiteliul mucoasei organelor cavitare ale tractelor digestiv și respirator. Structura 

pereților acestor tracte provine din mezoderm. 

19.3.3. Specializarea mezodermului 

Primul fenomen de diferențiere a mezodermului este formarea notocordului în discul 

embrionar. Deși notocordul va fi înlocuit treptat de coloana vertebrală, fragmente reminiscente de 

notocord persistă în nucleul pulpos (nucleus pulposus) din discurile intervertebrale. Imediat după,  trei 

Figura 41 – Etapele plierii embrionare Credit: OpenStax College 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2913_Embryonic_Folding.jpg 

 

 

Figura 42 – Exemple de diferențiere celulară din straturile germinale primitive Credit: CNX 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Germ_layers.jpg 
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agregate celulare mezodermice apar pe fiecare parte a notocordului. Cele mai mari dintre acestea, 

denumite somite, sunt blocuri celulare mezodermice ce susțin notocordul din ambele părți. Toate 

perechile de somite (40 la număr) vor fi evidențiate până la finalul săptămânii a patra. Mezodermul 

intermediar formează mici grupuri de celule care flanchează somitele lateral. Următorul strat de 

mezoderm este reprezentat de mezodermul lateral. 

Fiecare somită are trei părți funcționale: sclerotomul, dermatomul și miotomul. Celulele 

sclerotomului migrează medial, 

înconjurând notocordul și tubul neural, 

producând vertebra și coasta la nivelul 

respectiv. Celulele dermatomului sunt 

dispuse la exterior și vor forma derma 

din partea dorsală a organismului. 

Miotomul formează mușchii scheletici ai 

gâtului, trunchiului și a membrelor. 

Celulele mezodermului intermediar 

formează gonadele și rinichii. 

Mezodermul lateral constă în două 

plăci: mezodermul somatic și 

mezodermul splanhnic. Celulele 

mezodermului somatic formează derma 

pielii din partea ventrală a organismului, 

seroasa parietală care mărginește 

cavitatea ventrală a corpului. Celulele 

mezodermului somatic migrează în 

membrele în curs de formare și produc 

oasele, ligamentele și derma membrelor. 

Mezodermul splanhnic furnizează celulele mezenchimale ce vor forma inima și vasele de sânge și 

marea parte a țesutului conjunctiv a corpului. Celulele mezodermale splanhnice se adună în jurul 

căptușelii endodermice mucoase, formând țesut muscular neted, țesut conjunctiv și membranele 

seroase (practic tot peretele) organelor digestive și respiratorii. Straturile mezodermului lateral 

formează împreună și mucoasa celomului, sau cavitatea centrală a corpului, precum a fost amintit 

anterior. 

Până la finalul etapei embrionare, oasele vor fi început să se osifice iar mușchii scheletici vor 

fi fost destul de dezvoltați și se vor contracta în mod spontan. Rinichii (metanefros) vor fi în curs de 

dezvoltare, gonadele sunt formate, iar plămânii și organele digestive ating forma și poziția finale. 

Fluxul sanguin către și dinspre placentă este constant și eficient. Inima și ficatul intră în competiție 

pentru spațiu, formând proeminențe vizibile la exteriorul embrionului. Toate aceste fenomene se 

petrec la finalul celei de a opta săptămâni, într-un embrion a cărui lungime este de 2-3 centimetri. 

20. Principii de sistematică și evoluție bazate pe dezvoltarea 

embrionară 

În regnul animal, nu toți embrionii prezintă toate cele trei straturi germinale primitive. 

Animalele la care embrionii prezintă cele trei foițe embrionare se numesc triploblaste, iar cele care 

au doar două straturi embrionare (ectoderm și endoderm) se numesc diploblaste. Marea majoritate a 

animalelor prezintă cea de a treia foiță embrionară, mezodermul, care va da naștere la structurile 

musculare, scheletice și circulatorii. 

Figura 43 – Poziția și determinismul celor trei straturi germinale 

Credit: OpenStax Anatomy and Physiology 
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În categoria animalelor diploblastice intră cnidariile (meduze primitive, anemone de mare și 

speciile înrudite) și ctenoforele (meduze mai evoluate). Spongierii, cel mai inferior grup de animale, 

nu prezintă țesuturi adevărate; embrionii lor nu prezintă gastrulația tipică celorlalte animale. 

Animalele prezintă, de asemenea, diferite tipuri de simetrie. Simetria se referă la modul de 

dispunere a structurilor corpului față de axa principală a corpului. Spongierii nu prezintă niciun tip de 

simetrie: o secțiune printr-un spongier nu va produce două părți simetrice. 

Cnidariile și echinodermele adulte (stelele-de-mare) prezintă simetrie radială: structurile 

corpului sunt dispuse ca spițele pe o roată. Un animal cu simetrie radială primește stimuli din toate 

direcțiile. Un tip special de simetrie radială este simetria biradială; anumite părți ale corpului se 

specializează până la nivelul în care doar două planuri imaginare pot împărți corpul în două jumătăți 

egale. Simetria biradială este caracteristică anemonelor de mare și ctenoforelor. Marea majoritate a 

animalelor prezintă simetrie bilaterală, cel puțin în stadiile lor larvare. Corpul unui animal bilateral 

poate fi împărțit în două printr-un singur plan imaginar. Animale cu simetrie radială, incluse în clada 

Bilateralia, sunt triploblaste. 

Marea parte a animalelor bilaterale prezintă o cavitate plină cu lichid, denumită celom, 

localizată între peretele exterior al corpului și tubul digestiv; aceste animale poartă denumirea de 

celomate. Celomul adevărat este căptușit complet de mezoderm. Apariția celomului după era 

proteozoică a permis separarea peretelui exterior de peretele tubului digestiv. În mod tipic, tubul 

digestiv prezintă la un capăt o gură pentru captarea hranei, iar la celălalt capăt un anus pentru 

eliminarea deșeurilor. Celomul separă mușchii externi ai organismului de cei ai tractului digestiv, 

permițând digestia hranei și avansarea bolului digestiv în mod independent de deplasarea 

organismului. Celomul permite dezvoltarea amplă a organelor corpului. Celomul servește și ca un 

schelet hidrostatic, întrucât lichidul este sub presiune. 

Figura 44 – Tipuri de animale în funcție de cavitatea corporală Credit: CNX 

OpenStax https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_27_02_05.jpg 
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Unele animale, de obicei mici, au o cavitate a corpului ce nu este căptușită în totalitate de 

mezoderm. Aceste animale se numesc pseudocelomate, iar cavitatea respectivă se numește 

pseudocelom. În acest grup polifiletic se includ nematodele și rotiferele. Evoluția lor pare a fi avut 

loc prin simplificare, de la celomatele adevărate. Viermii plați se includ în categoria animalelor 

acelomate, întrucât nu prezintă cavitate de tipul celomului. 

În funcție de modul de dezvoltare embrionară animalele bilaterale se împart în două mari 

clade: Protostomia (include protostomienii) și Deuterostomia (include deuterostomienii). În clada 

Protostomia se includ moluștele (melci, scoici, calamari etc.), anelide (viermi inelați), artropode 

(crabi, insecte etc.) și alte câteva grupuri. Clada Deuterostomia include echinodermele (stele-de-mare, 

arici-de-mare etc) și cordatele (in care se includ vertebratele). 

Diferența principală dintre protostomieni și deuterostomieni constă în modalitatea de 

segmentație a embrionului. La mulți protostomieni, primele diviziuni celulare au loc în plan diagonal 

față de axa embrionară polară, celulele fiind dispuse într-o spirală. Acest mod de diviziune se numește 

se numește segmentație spiralată. Pentru deuterostomieni este caracteristică segmentația radială, în 

care diviziunile timpurii ale blastocistului au loc paralel sau în unghi drept. 

La protostomieni, specializarea fiecărei celule este determinată genetic timpuriu. De exemplu, 

dacă fiecare din cele patru celule inițiale ale conceptus-ului sunt separate la anelide, fiecare celulă se 

va dezvolta într-un sfert al organismului larvar; acest tip de segmentație poartă denumirea de 

segmentație determinată. În principiu, deuterostomienii parcurg segmentație nedeterminată; de 

exemplu, dacă primele patru celule ale unei 

stele-de-mare sunt separate, fiecare din acestea 

poate forma o larvă completă (deși de 

dimensiuni mai mici). Dacă se extrag câteva 

celule dintr-un blastocist ce parcurge 

segmentație nedeterminată, embrionul se va 

dezvolta aproape normal; același lucru nu este 

valabil și pentru protostomieni. 

În timpul plierii embrionare se 

formează o deschidere în partea inferioară, 

spre endoderm; deschiderea se numește 

blastopor. La majoritatea protostomienilor 

(protos = primul, stoma = gură, deschidere), 

blastoporul va deveni gura animalului. În 

schimb, la deuterostomieni (deuteros = al 

doilea) blastoporul se transformă în anus. Gura 

se va forma ulterior, în alt loc19. 

Datele moleculare recente atestă 

diviziunea protostomienilor în două clade: 

Lophotrochozoa și Ecdysozoa. Lofotrochozoarele se caracterizează prin prezența fie a unui lofofor 

(un inel ciliat de tentacule care înconjoară gura și servește la hrănire) sau a unui tip de larvă denumită 

trochofor. Ecdisozoarele parcurg fenomene specifice de năpârlire, denumită în acest caz particular 

ecdizie. 

                                                      
19 Clasificarea animalelor după funcția blastoporului este contestată vehement de cercetări și observații 

recente. O serie de animale (amfistomi) prezintă un singur orificiu extern. Aparent, există mai multe mecanisme 

genetice de formare a anusului, ceea ce complică formularea unei concepții unice asupra evoluției și dezvoltării 

orificiilor anale și bucale. 

Figura 45 – Gastrulația la protostomieni și deuterostomieni Credit: 

YassineMrabet 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Protovsdeuterostomes.svg 
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Pe parcursul milioanelor de ani, forțele evoluționare au produs modificări remarcabile asupra 

organizării generale a corpului animalelor. O inovație specifică este segmentarea corpului la anumite 

grupe de animale; segmentarea reprezintă repetiția anumitor structuri ale corpului, cu formarea unor 

compartimente separate. Practic, fiecare compartiment are o anumită independență față de celelalte, 

permițând specializarea diferitelor părți ale corpului. Un exemplu evident de segmentare a corpului se 

remarcă la râme (din Încrengătura Anelide). De asemenea, segmentarea este evidentă la artropode, dar 

și la vertebrate. Datele moleculare relevă astfel trei evenimente evolutive independente care au dus la 

apariția segmentării la cele trei grupe de animale amintite. 
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