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Această serie de manuale cuprinde conţinutul
disciplinei de biologie pentru gimnazii în trei
volume. 

Pentru o înţelegere cât mai uşoară a textelor
din manuale, acestea au fost completate cu
figuri. Referirile la figuri sunt prezente în text în
formatul prezentat mai jos: 

notarea figurilor din manual (Fig. 61)

Textele din manual sunt tipărite cu litere de
format normal. Pentru identificarea şi reţinerea
cât mai uşoară a noţiunilor importante, acestea
sunt tipărite cu litere îngroşate sau cursive.

Aliniatele cu litere mărunte, marcate la început cu
un pătrat verde, cuprind informaţii suplimentare ale
temei prezentate. Şi în aceste părţi vom găsi noţiuni
accentuate cu litere îngroşate sau cursive. Aceste
materiale suplimentare completează elementele capi-
tolului respectiv cu noi noţiuni sau alte abordări ale

temei respective, uneori prezentând elemente practice
legate de subiect sau completări de natură istorică ale
temei. În aceste aliniate găsim foarte multe informaţii
legate de menţinerea sănătăţii şi de modul de viaţă
sănătos. 

Cele două teme majore ale materiei sunt prezen-
tate pe parcursul a şase capitole. La subsolul fie-
cărei pagini din manual este trecută denumirea
capitolului, ajutând astfel orientarea în conţi -
nutul materiei. Capitolele sunt divizate în subuni-
tăţi mai mici. Aceste unităţi didactice se termină
cu întrebări. Încheierea unităţilor mai mari se
face printr-un rezumat care este util pentru stu-
diul individual prin faptul că oferă o retrospecti-
vă prescurtată a elementelor principale prezenta-
te în capitolul respectiv. 
La sfârşitul manualului principalele noţiuni sunt
cuprinse într-un index, în care sunt marcate cu
asterisc (*) noţiunile care sunt incluse în materia
de bacalaureat. 

INTRODUCERE
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STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA
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6 ELEMENTELE CHIMICE DIN COMPONENŢA CELULEI 

Elementele biogene

Proprietăţile chimice ale elementelor şi com-
puşilor care intră în componenţa materiei vii au
fost prezentate în anii anteriori, în cadrul disci-
plinei de chimie. Astfel, acum vom relua doar
acele cunoştinţe care ne ajută la înţelegerea rolu-
lui biologic al elementelor şi compuşilor chimici. 

Din cele peste o sută de elemente chimice
existente, doar treizeci intră în componenţa celu-
lelor vii. Acestea au fost denumite cu termenul
generic de elemente biogene (Fig. 1). 

Între acestea sunt elemente care sunt nece-

sare în cantitate mare pentru oricare organism
viu. Dintre acestea, o importanţă deosebită revi-
ne carbonului, fapt explicat prin aceea că majo-
ritatea compuşilor cu rol important din punct de
vedere biologic sunt derivaţi ai carbonului.
Astfel se explică şi rolul major al fotosintezei în
lumea vie, în urma căreia plantele produc com-

puşi organici macromoleculari prin utilizarea
dioxidului de carbon anorganic. Rolul central al
atomului de carbon în formarea moleculelor cu
rol biologic este determinat de mai multe pro-
prietăţi ale acestuia. Dintre elementele biogene,
carbonul este cel mai simplu atom care poate
forma patru legături covalente puternice cu alţi
atomi. Deoarece aceste legături se desfac relativ
greu, moleculele formate sunt stabile. Pe de altă
parte, perechile de electroni care formează aces-
te legături covalente sunt plasate în colţurile
unui tetraedru imaginar trasat în jurul atomului
de carbon, astfel că stabilitatea moleculelor este
asigurată şi de distribuţia spaţială uniformă a
atomilor care se leagă de atomul de carbon (Fig.
2). Atomii de carbon se pot cupla între ei în
număr nelimitat, formând molecule organice sub
formă de lanţuri cu structură liniară sau ciclică.
Printre acestea vom găsi numeroase molecule cu
rol biologic important. 

ELEMENTELE CHIMICE DIN 
COMPONENŢA CELULEI 

Fig. 1 Locul elementelor biogene în sistemul periodic al elementelor
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7ELEMENTELE CHIMICE DIN COMPONENŢA CELULEI 

În compuşii cu importanţă biologică, un alt ele-
ment frecvent întâlnit în afară de atomii de carbon
este hidrogenul. Acesta are un rol important în
procesele energetice ale organismelor vii, deoare-
ce în majoritatea organismelor vii are loc oxida-
rea hidrogenului din moleculele organice şi for-
marea de apă, iar energia eliberată din acest pro-
ces este utilizată în procesele vitale. Pentru oxi-
darea hidrogenului, organismele utilizează oxige-
nul din atmosferă sau din apă. În afară de acest
proces, oxigenul apare ca element component în
diferiţi compuşi ai carbonului cu importanţă bio-
logică. Oxigenul şi hidrogenul au importanţă vita-
lă pentru lumea vie şi ca elementele care compun
molecula de apă. Nitrogenul este un element
indispensabil în primul rând pentru componenţa
aminoacizilor şi a bazelor acizilor nucleici. 

Dintre substanţele prezente în cantităţi mari în
organismele vii, unele au rol în procesele ener-
getice sau intră în componenţa diferitelor mole-
cule. Asemenea elemente sunt calciul, magne-
ziul, fosforul şi sulful. Alte elemente participă în
procesele biologice ca ioni, cum ar fi sodiul,
potasiul sau clorul. 

Între elementele biogene există unele care
sunt indispensabile fiecărui organism, dar sunt

necesare în cantităţi mici. Unele îşi îndeplinesc
rolul prin schimbarea stării de oxidare.
Asemenea element este fierul, care este stabil şi

în stare de oxidare Fe2+, şi Fe3+, şi astfel poate
participa în procesele de oxidoreducere fie ca
donor de electroni, fie ca acceptor de electroni.
Alte elemente sunt componentele anumitor
molecule importante din punct de vedere biolo-
gic, de exemplu cobaltul sau iodul.

În final, trebuie menţionate şi acele elemente,
care au importanţă numai pentru anumite

specii. Asemenea element este siliciul, care se
găseşte în scheletul silicic al câtorva specii de
alge şi spongieri, fluorul care se află în smalţul
dinţilor mamiferelor sau borul, care este necesar
pentru dezvoltarea unor plante. 

Fig. 2 Atomul de carbon poate forma patru legături covalente puternice cu alţi atomi

1. Ce sunt elementele biogene?
2. De ce carbonul este un element cu importanţă

deosebită?
3. Care sunt criteriile de clasificare a elementelor

biogene?
4. Descrieţi fiecare grup folosind exemple practi-

ce. 
5. La ce concluzie ne conduce faptul că organis-

mele vii sunt constituite numai din elemente pe care
le regăsim şi în materia anorganică?
6. Enumeraţi ionii anorganici care au rol în orga-

nismul uman.
7. Pentru organismele vii au rol important şi alţi

ioni. Documentaţi-vă, care este rolul ionilor NO2,
NO3, HCO3 şi CO2–

3 . Daţi câte un exemplu în caiet. 

H
H

H

H

H
H

H

H

C C

1-160 8. törd roman 03 08.qxp:1-160 7. törd.qxd  3/8/16  12:37 PM  Page 7



Câteva proprietăţi ale apei

Un compus anorganic cu importanţă deosebită
pentru lumea vie este apa. Din cauza proprie-
tăţilor ei particulare, apa este element constitu-
ent şi în structura celulelor, dar participă şi în
procesele biochimice care se desfăşoară în ele.
Aceste proprietăţi se datorează structurii mole-
culei de apă. Din cauza distribuţiei inegale a
electronilor la molecula de apă partea ocupată de

atomul de oxigen are încărcătură parţial negati-
vă, partea dinspre atomii de hidrogen are încăr-
cătura electrică parţial pozitivă (Fig. 3).
Molecule de tip dipol, cum este şi apa, sunt
denumite molecule polare. În cazul moleculei
de metan, din cauza electronegativităţii aproape
identice a cărbunelui şi hidrogenului, nu se for-
mează structura bipolară. Acest tip de molecule
sunt denumite nepolare. 

În molecula de apă, între atomii de oxigen şi
hidrogen se formează legături covalente puterni-
ce. Din cauza poziţiei perechilor de electroni de
legătură, densitatea electronilor din jurul atomi-
lor de hidrogen scade. Astfel, între hidrogenul şi
oxigenul moleculelor apropiate de apă poate
avea loc o interacţiune chimică slabă denumită
legătură de hidrogen (Fig. 4). În afară de mole-
culele de apă, legăturile de hidrogen se pot
forma şi între alte molecule. Legăturile de hidro-
gen cu importanţă biologică se formează între
molecule la care atomul de oxigen sau nitrogen
este legat prin legături covalente de atomul de
hidrogen, care la rândul său este legat prin legă-
tură de hidrogen cu atomul de oxigen sau nitro-
gen al moleculei alăturate. Astfel, între cele
două molecule se formează o legătură chimică
slabă sub forma unei punţi de hidrogen. 

Apa este un solvent pentru numeroase sub-

8 ELEMENTELE CHIMICE DIN COMPONENŢA CELULEI 
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Fig. 4 Modul de formare al unor legături de hidro-
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Fig. 5 Formarea învelişului de hidrat în jurul ionilor
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9

stanţe. Dintre acestea, ionii compuşilor care
disociază în apă sunt înconjuraţi şi separaţi de
moleculele bipolare de apă. Învelişul hidric
împiedică cuplarea ionilor cu încărcături opuse,
aceştia rămânând sub formă de soluţie. În acest
mod se dizolvă şi sarea de bucătărie (Fig. 5).
Compuşii polari se dizolvă bine în apă, deoare-
ce aceştia conţin grupări funcţionale care for-
mează legături de hidrogen cu moleculele de
apă. În această grupă intră moleculele de gluci-
de care conţin grupări hidroxil. Compuşii nepo-
lari – de exemplu benzolul – nu se dizolvă în
apă, pentru că nu pot forma legături de hidrogen
cu apa. Aceste molecule interacţionează între ele
şi rămân separate de moleculele de apă. 

Dacă peste o cantitate redusă de zahăr adău-
găm o cantitate de apă, după un timp chiar şi fără
amestecare sau încălzire obţinem o soluţie apoa-
să de zahăr transparent şi omogen, dulce (Fig.
6). Dacă într-o soluţie concentraţia nu este uni-
formă, dizolvatul migrează din locurile cu con-
centraţie mai mare înspre locurile cu concen-
traţie mai mică, diferenţele de concentraţie se
vor uniformiza în toată soluţia. Acest proces se
numeşte difuzie. 

Umpleţi un săculeţ de celofan fixat pe un tub
de sticlă cu soluţie concentrată de zahăr şi scu-
fundaţi sacul într-un vas cu apă curată. După
câteva ore se poate observa că sacul se umflă, iar
nivelul soluţiei de zahăr s-a ridicat în tubul de
sticlă. În vas apa rămâne în continuare curată, în
timp ce soluţia de zahăr din sac devine mai
diluată (Fig. 7). La fel ca în cazul difuziei, par-
ticulele dizolvatului şi în acest caz tind la o dis-
tribuţie uniformă. Însă drumul lor spre uniformi-
zare este blocat de celofan, o membrană semi-
permeabilă care permite tranzitul liber numai
pentru moleculele mai mici ale solventului.
Moleculele mai mari ale dizolvatului nu pot
trece prin această barieră, astfel numai solventul
va migra prin membrana semipermeabilă spre
soluţie. Acest fenomen se numeşte osmoză. 

Osmoza poate fi împiedicată, dacă acţionăm
asupra soluţiei cu o presiune ce determină o
migrare spre exterior a solventului cu o valoare
egală cu migrarea spre interior a solventului pro-
dusă prin osmoză. Această presiune care deter-
mină formarea unui echilibru dinamic este denu-
mită presiune osmotică.

ELEMENTELE CHIMICE DIN COMPONENŢA CELULEI 

Fig. 6 Fenomenul difuziei

Fig. 7 Fenomenul osmozei

apă

zahăr

1. De ce apare hipertensiunea arterială în urma
consumului mâncărurilor sărate exagerat?
2. De ce poate fi letal dacă cineva bea apă de mare

sau apă distilată?
3. Dioxidul de carbon şi amoniacul sunt molecule

anorganice. Care este rolul lor în organismele vii?
Daţi câte un exemplu. 

apă

zahăr
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Lipidele

Denumirea de lipide este termenul generic dat
compuşilor organici cu o structură chimică foar-
te variată, dar cu proprietăţi de dizolvare foarte
asemănătoare. Trăsătura comună a acestor 
compuşi este că de obicei sunt insolubili în apă,
dar se dizolvă foarte bine în solvenţii organici,
de exemplu în benzol sau eter. Această proprie-
tate comună a lor se datorează lanţurilor sau
ciclurilor lungi de hidrocarburi care le alcătuiesc
molecula. 

Lipide cunoscute sunt grăsimile neutre (Fig.
8) constituite din glicerină, trialcool şi diferiţi
acizi graşi. Majoritatea grăsimilor neutre pe care
le întâlnim în natură au în componenţa lor acid
palmitic, stearic sau oleic (Fig. 9). Acizii graşi
cu glicerinele produc o reacţie de condensare,
care în urma eliminării apei dau naştere la legă-
turi esterice. Molecula de grăsime rezultată este
nepolară, neutră la exterior, de aici provine
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Fig. 8 Modelul unei molecule lipidice neutre 

Fig. 9 Elementele constitutive ale grăsimilor neutre

acid palmitic

acid stearic

acid oleic

glicerină  

ALCOOL                                    ACIZI GRAŞI

HOOC (CH2)14 CH3HOOC

HOOC (CH2)16 CH3HOOC

HOOC (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3HOOC

CH2 OH

CH OH

CH2 OH

Fig. 10 Grăsimile neutre – esteri

– 3 H2O

+ 3 H2O

CONDENSARE
prin eliminarea apei se formează legături esterice

HIDROLIZĂ
prin adăugare de apă se desfac legăturile esterice

CH2 O CO (CH2)14 CH3

CH O CO (CH2)16 CH3

CH2 O CO (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3
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denumirea de neutru. Molecula poate fi desfăcu-
tă prin hidroliză la nivelul legăturii esterice. În
urma hidrolizei, grăsimile neutre se descompun
în elementele componente (Fig. 10).

Grăsimile neutre sunt lipidele cel mai frec-
vent întâlnite în natură. Ele se găsesc în organis-
mele vegetale şi animale, având rol de nutrienţi
de rezervă. O parte din hrana asimilată peste
necesităţi se transformă în grăsimi neutre şi se
acumulează în ţesuturile organismului, şi vor fi
utilizate ulterior, în perioade cu hrană insufi-
cientă. La multe animale – de exemplu la foci,
delfini, balene – stratul de grăsimi acumulate au
şi rol de termoizolare şi protecţie mecanică.
Grăsimile neutre pot fi şi solvenţi, de exemplu o
parte a vitaminelor se dizolvă numai în grăsimi. 

La temperatura camerei, starea de agregare a gră-
similor neutre poate fi solidă, cum este la grăsimea de
porc, sau lichidă, cum este la uleiul de floarea soare-
lui. Starea de agregare a grăsimilor neutre este deter-
minată în primul rând de gradul de saturaţie al lanţuri-
lor de carbon ale acizilor graşi din molecula lor.
Creşterea numărului de legături nesaturate în molecu-
la de grăsimi neutre duce la o stare de agregare tot mai
apropiată de cea lichidă. Grăsimile păstrate în aer
liber pe perioade mai lungi îşi modifică structura chi-
mică. Legăturile nesaturate din ele vor fixa oxigenul
atmosferic. Acest proces este râncezirea grăsimilor. 

Grăsimile vegetale se găsesc mai ales în partea
cărnoasă a fructelor şi în seminţe. Unul din cele mai
fine şi gustoase uleiuri este uleiul de măsline, care se
fabrică din fructele măslinilor din zonele meditera-
neene. Cea mai mare parte a uleiului comestibil din
ţara noastră se extrage din seminţele de floarea soare-

lui. Plante cu seminţe bogate în ulei – oleaginoase –
mai sunt rapiţa, soia si inul. Grăsimi de origine ani-
mală ce se pot prelucra industrial se pot obţine din
animalele domestice sau din peşti oceanici sau mami-
fere marine de talie mare – de exemplu balene.
Uleiurile extrase din ficatul peştilor se caracterizează
printr-un conţinut ridicat de vitamine A şi D în stare
dizolvată. În lapte se găseşte o varietate de lipide de
origine animală. 

O altă grupă specifică lipidelor este cea formată
de fosfatide (Fig. 11). Pe lângă glicerine şi acizii
graşi, în componenţa acestora intră şi acidul fosforic.
Un reprezentant foarte răspândit al acestei grupe este
acidul fosfatidic, care poate fi considerat şi compusul
de bază al diferitelor fosfatide. În molecula sa, legă-
tura esterică se realizează între glicerină, doi acizi
graşi şi un acid fosforic (Fig. 12). Din punct de vede-
re chimic, partea moleculei care conţine acizii graşi

11ELEMENTELE CHIMICE DIN COMPONENŢA CELULEI 

Fig. 11 Modelul unei molecule fosfatidice

Fig. 12 Acidul fosfatidic, compusul de bază al fosfatidelor

OH

O P O CH2

O

PARTE POLARĂ                                     PARTE NEPOLARĂ

CH2 O CO (CH2)16 CH3

CH O CO (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3

–
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este asemănătoare cu cea a grăsimilor neutre, adică
este nepolară, din care cauză nu formează legături de
hidrogen cu moleculele polare de apă. Partea molecu-
lei în care acidul fosforic şi glicerina formează esteri
este accentuat polară. De aici rezultă că interacţio-
nează uşor cu apa, formează legături de hidrogen cu
moleculele de apă. 

Din cauza structurii lor, în mediu apos molecule-
le de fosfatide se comportă altfel decât grăsimile
neutre. Ele se aşează cu partea polară spre apă şi for-
mează cu moleculele de apă, tot cu structură polară,
legături de hidrogen. În schimb părţile nepolare , care
sunt insolubile în apă, vor fi respinse de soluţia apoa-
să, prin urmare fosfatidele în mediu apos formează
picături sau o peliculă subţire (Fig. 13). La realizarea
acestor formaţiuni participă mai multe mii de mole-
cule, astfel că dimensiunea peliculelor şi picăturilor
poate ajunge până la mai multe sute de nanometri. 

Alăturarea părților apolare ale moleculelor fosfa-
tidice este ajutată și de legăturile slabe care se for-
mează între ele, denumite forțele van der Waals.
Acestea sunt legături cu o forță de atracție mai slabă
decât legăturile de hidrogen manifestate între molecu-
lele sau fragmentele moleculare apolare. Din cauza
proprietăților de tip polar și apolar, fosfatidele au
importanță biologică prin participarea lor la formarea
diferitelor membrane de delimitare. 

Tot în grupa lipidelor se încadrează și steroizii.
Din punct de vedere chimic, aceștia sunt compuși
înrudiți, deoarece structura fiecăruia are la bază un
nucleu sterolic (Fig. 14). Caracteristicile lor identice
de dizolvare dovedesc că ele aparțin grupei lipidelor,
iar în organism se integrează asemănător acizilor
grași. 
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Fig. 13 Aşezarea moleculelor fosfatidice în apă

Fig. 15 Compuși de tip carotinoidic

carotină

vitamina A

Fig. 14 Structura câtorva compuşi de tip steroid

nucleu sterolic

acid biliar

hormoni
sexuali
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Importanța biologică a steroizilor este complexă.
Asemănător fosfatidelor, ele participă la formarea
elementelor structurale ale celulei. În organismul ani-
mal, nucleul sterolic stă la baza formării vitaminei D.
Tot în grupa steroizilor intră şi acizii biliari. Aceştia
de fapt sunt substanţe care reduc tensiunea superfi-
cială şi desfac lipidele în particule de ordinul nano-
metrilor, contribuind astfel la digestia lor. Grupa ste-
roizilor cuprinde şi numeroşi hormoni, cu rol impor-
tant în sintetizarea hormonilor sexuali feminini şi
masculini. 

Carotinoidele sunt substanţe răspândite în
lumea vegetală şi animală. În lanţul de carbon al fie-
cărei substanţe din acest grup, legăturile carbon-car-
bon simple şi duble alternează în mod regulat (Fig.
15). Din cauza acestui sistem format din legături con-
jugate duble, care parcurg toată lungimea moleculei,
aceste substanţe sunt colorate, de obicei sunt roşii sau
galbene. Ele intră în componenţa a numeroşi pigmenţi
vegetali. Carotina care conferă culoarea roşie-porto-
calie a morcovilor, licopina care dă culoarea roşiilor,
xantofilina care dă culoarea galben-pală a frunzelor,
fiecare este compus de tip carotinic. În organismul
animal, carotenoidele au rol important ca precursori ai
vitaminei A. 

Hidraţii de carbon

Cea mai mare parte a rezervelor de materie orga-
nică de pe pământ sunt alcătuite din hidraţi de
carbon. Hidraţii de carbon sunt sintetizaţi de
plantele verzi prin utilizarea energiei luminoase
solare, prin fotosinteză, din dioxid de carbon şi
apă. Cea mai mare cantitate din aceşti compuşi
se găseşte în pereţii celulelor vegetale şi în sche-
letul de susţinere al plantelor. De asemenea, se
găsesc în cantităţi mari sub formă de rezerve de
nutrienţi în plante. Hidraţii de carbon nu lipsesc
nici din celulele vegetale, unde le găsim mai ales
sub formă de glucide cu solubilitate ridicată.
Animalele îşi acoperă necesarul de energie pro-
venit din hrană în mod direct sau indirect din
hidraţii de carbon de origine vegetală. În
schimb, organismul animal, spre deosebire de
cel vegetal, acumulează hidraţii de carbon într-o
măsură mai redusă. 

Triozele din grupa monozaharidelor pot fi
considerate produsele de oxidare ale glicerinei.
Un reprezentant tipic al acestei grupe în proce-
sele biochimice este glicerinaldehida, care nu
apare în celule în stare liberă, ci ca un produs
intermediar în transformare, în primul rând sub
formă de glicerinaldehid-3-fosfat ca derivat
esteric format cu acidul fosforic (Fig. 16). 

Din punct de vedere biologic, pentozele for-
mate din cinci atomi de carbon au rol major ca
părţi componente ale acizilor nucleici (Fig. 17).
Acest rol este îndeplinit de deoxiriboză în acidul
deoxiribonucleic sau de riboză în ceilalţi com-

1. Ce caracteristică în comun au lipidele?
2. Cum se formează grăsimile neutre?
3. Cum se poate desface o moleculă de grăsime

neutră?
4. Daţi exemple de organe care pot acumula gră-

sime. 
5. Care vitamine se dizolvă în lipide? Care este

rolul lor?
6. Cum putem demonstra că lipidele sunt ameste-

curi şi nu compuşi?
7. Din ce unităţi constitutive sunt alcătuite fosfa-

tidele?
8. Cum influenţează structura fosfatidelor pro-

prietăţile acestora?
9. Cum se comportă moleculele fosfatidice în

mediu apos?
10. Ce sunt forţele van der Waals? Cât de puterni-

ce sunt aceste forţe?
11. Prin ce se caracterizează structura compuşilor

de tip carotinoidic?

Fig. 16 Derivatul esteric al unei trioze cu acidul 
fosforic

glicerin-
aldehidă

notare
simplifi-
cată

glicerinaldehid-3-
fosfat

CH O

CH OH

CH2 OH

CH O

CH OH   

CH2 O

OH

P O

OH

1 O

2 OH   

3 P
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puşi de tip nucleotidic. După cum arată şi nume-
le, molecula de deoxiriboză are un atom de oxi-
gen mai puţin decât molecula de riboză, deoare-
ce la al doilea atom de carbon din ciclul pento-
zic, în locul grupării hidroxil apare doar un atom
de hidrogen. În reacţie cu acidul fosforic pento-
zele formează esteri, ele apar şi în structura aci-
zilor nucleici sub forma combinaţiilor pentozo-
fosfatice (Fig. 18).

Monozaharidele cel mai frecvent întâlnite în
lumea vie sunt hexozele, formate din şase atomi
de carbon. Ele pot fi prezente în celule sau în
materia interstiţială şi în formă liberă. Ele au un
rol primordial în formarea unor dizaharide sau
polizaharide. Din punct de vedere biologic, din-
tre hexoze un rol central îi revine glucozei (Fig.
19). Gruparea glicozidică de hidroxil poate
forma în spaţiu legătura cu primul atom de car-
bon din ciclul glucozei în două feluri.
Corespunzător formării acestei legături, putem
deosebi glucoze de tip α- sau β- (Fig. 20). Din
combinaţia glucozelor cu acidul fosforic rezultă
esteri, care apar în procesele biochimice ca pro-
duși intermediari. Apariţia lor în stare liberă 
este de asemenea importantă, deoarece în orga-
nismele vii, transportul hidraţilor de carbon se
face în primul rând sub formă de glucoză.
Majoritatea polizaharidelor care apar în organis-
mele vii au la bază ca element constituent glu-
coza. 

În urma eliminării apei prin condensare, între
două molecule de glucoză se pot forma legături
glicozidice. În urma reacţiei de condensare
apare un dizaharid (Fig. 21). De exemplu, mal-
toza se formează prin alăturarea a două molecu-
le de α-glucoză. În natură acest dizaharid se pro-
duce în acele părţi ale plantelor, unde a avut loc
anterior descompunerea moleculelor de amidon.
Astfel, maltoza este un produs intermediar în
procesul de degradare a amidonului. Descompu -
nerea ei se continuă prin hidroliză, dând naştere
la două molecule de glucoză, deoarece legătura
glicozidică se poate desface prin adăugare de
apă. 

În afară de exemplele enumerate mai sus, în lumea
vie apar numeroşi reprezentanţi ai hidraţilor de car-
bon. Un alt monozaharid asemănător glucozei este
fructoza, denumită astfel pentru că există în cantităţi
însemnate mai ales în fructe. Cantităţi mari de fructo-

Fig. 17 Modelul moleculei de riboză

Fig. 18 Derivaţi esterici ai pentozelor cu acidul 
fosforic

Fig. 19 Modelul moleculei de glucoză

riboză
C5H10O5

deoxiriboză
C5H10O4

ribozo-5-fosfat
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ză găsim şi în miere, aceasta fiind cea mai dulce din-
tre zaharuri. Prin conectarea unei molecule de fructo-
ză cu una de glucoză rezultă zaharoza, care este diza-
haridul cel mai cunoscut în alimentaţia umană. Toate
felurile de zahăr alimentar sunt forme cristalizate ale
zaharozei, un compus răspândit în lumea vegetală.
Sfecla de zahăr sau trestia de zahăr conţine acest com-
pus în proporţie de 10 – 20%, din aceste plante se face
extracţia industrială a zahărului alimentar. 

Din punct de vedere biologic, poliza-

haridele se împart în două grupe mai mari.
Prima este cea a hidraţilor de carbon de rezervă
din celule, a doua este cea a hidraţilor de carbon
care intră în componenţa pereţilor celulari cu rol
de consolidare a scheletului de susţinere.
Rezervele de nutrienţi în plante apar cel mai
frecvent sub formă de amidon. Acesta se produ-
ce prin fotosinteză în plantele verzi şi se depozi-
tează la nivelul celulelor sub formă de granule
(Fig. 22). Granulele nu conţin numai amidon, ci
şi biocatalizatorii necesari pentru sinteza şi
degradarea acestora. Cu ajutorul lor are loc
hidroliza macromoleculelor la nivelul legături-
lor glicozidice dintre elementele constituente –
moleculele de glucoză. În urma hidrolizei, ami-
donul se descompune în maltoză, apoi în dextri-
ne. 

Amidonul nu este un compus uniform, este for-
mat din două componente cu structuri diferite.
Ambele tipuri de molecule sunt formate din mai
multe sute de molecule de α-glucoză. Una din
acestea se numeşte amiloză, în care moleculele de
glucoză formează lanţuri – catene – neramificate.
Din cauza poziţiei spaţiale a legăturii glicozidice
în poziţia α, catena se curbează, astfel că molecu-
lele lungi de amiloză sunt în formă de spirală (Fig.
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Fig. 20 Hexoze şi derivatul lor în combinaţie cu acidul fosforic

α−glucoză

grupare hidroxil
glicozidică

grupare hidroxil
glicozidică

β-glucoză glucozo-6-fosfat

Fig. 21 Moleculele de glucoză, ca elemente con-
stituente, se conectează prin legături glicozidice

CONDENSARE

HIDROLIZĂ

formarea legăturii
glicozidice cu 
eliminare de apă

desfacerea 
legăturii 
glicozidice prin
adăugare de apă

Fig. 22 Imaginea tridimensională la microscopul elec-
tronic a amidonului din cartofi
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23). Celălalt tip de moleculă este amilopectina, la
care la al şaselea atom de carbon din anumite
molecule de glucoză se formează încă o legătură
glicozidică, acesta fiind punctul de pornire al unei
catene laterale. În moleculele de amilopectină, o
asemenea legătură laterală apare în medie la fieca-
re a 12-a moleculă de glucoză. Astfel, molecula de
amilopectină are o structură ramificată. 

Glicogenul îndeplineşte acelaşi rol în organis-
mele animale şi umane ca şi amidonul în orga-
nismele vegetale, adică în primul rând constitu-
ie rezerve de energie. Şi glicogenul este consti-
tuit din molecule de α-glucoză. Structural se
aseamănă cu amilopectina, dar prezintă un
număr mai mare de ramificaţii. 

Polizaharidul natural cel mai răspândit de pe
Pământ, substanţa care formează scheletul de
susţinere al plantelor, este celuloza. Câte o 
moleculă de celuloză este formată din mai multe
mii de molecule de β-glucoză (Fig. 23). Datorită
poziţiei în spaţiu a legăturii glicozidice în poziţia
β, molecula de celuloză este formată dintr-o
catenă lungă, dreaptă şi neramificată. Catenele
moleculelor de celuloză se aşează paralel şi for-
mează mănunchiuri, catenele din mănunchi fiind
legate între ele prin legături de hidrogen.
Această structură conferă o rezistenţă foarte
mare celulozei. Hidrolizarea celulozei în ele-
mentele ei constituente se face greu. Numai un
număr redus de specii de animale erbivore (de
exemplu bovinele) au capacitatea de a utiliza
celuloza ca hrană. Degradarea ei biologică se
realizează de către bacteriile celulozolitice 
(Fig. 24). 

Fig. 23 Macromoleculele de amidon şi celuloză sunt construite din unităţi de glucoză

celuloză

amilopectină
amiloză

Fig. 24 Imaginea tridimensională la microscopul
electronic a celulozei din algele verzi
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Chitina, care alcătuieşte exoscheletul insectelor,
este tot un hidrat de carbon cu structura asemănătoa-
re celulozei, un polizaharid care are în componenţă şi
nitrogen. Îl regăsim şi în pereţii celulari ai ciupercilor. 

Proteinele

Proteinele au o importanţă fundamentală în
structura celulelor, în activitatea catalitică a
fenomenelor biochimice, transportul diferitelor
molecule şi în numeroase alte funcţii vitale, deci
au un rol biologic foarte variat. Materialele din
care sunt constituite sunt diferite molecule cu
conţinut de nitrogen/azot. Pentru acest scop,
bacteriile fixatoare de azot folosesc azotul
atmosferic. Plantele autotrofe îşi sintetizează
proteinele proprii folosind compuşi anorganici
cu conţinut de nitrogen. În schimb, organismele
heterotrofe îşi pot sintetiza proteinele proprii
numai din substanţe organice finite, şi în acest
scop trebuie să consume hrană care conţine pro-
teine vegetale sau animale. 

Moleculele proteice sunt construite din unităţi
denumite aminoacizi (Fig. 25). Dintre nenumă-
ratele tipuri de aminoacizi, în structura proteine-
lor figurează numai douăzeci. În molecula fiecă-
ruia dintre aceștia, de atomul de carbon central
din poziţia α se leagă o grupare amino, o grupa-
re carboxil, un atom de hidrogen şi o grupare
denumită catenă laterală, a cărei structură diferă
la diferiţii aminoacizi. Doi aminoacizi se pot
conecta printr-o legătură peptidică, care se for-
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1. Care sunt caracteristicile principale ale triozelor
şi pentozelor? 
2. De ce glucoza este o hexoză atât de importantă?
3. Care este diferenţa dintre α-glucoză şi β-gluco-

ză?
4. Prin ce se caracterizează legătura glicozidică?
5. Din ce este constituită molecula de amidon?
6. Care este diferenţa dintre moleculele de amilo-

ză şi amilopectină?
7. Care sunt diferenţele dintre structurile amido-

nului, glicogenului şi celulozei? 
8. Ce corelaţie există între structura şi modul de

funcţionare a diferitelor polizaharide? 
9. Cum putem demonstra la piaţă prezenţa făinii

în smântâna falsificată?
10. Întocmiţi în caiet un tabel-rezumat cu toţi
hidraţii de carbon studiaţi. Criterii de clasificare:
monozaharide (trioze, pentoze, hexoze), dizaharide
(reducătoare, nereducătoare), polizaharide (rezerve
de nutrienţi, substanţe cu rol plastic) 
11. Din care grupă a hidraţilor de carbon fac parte
următoarele zaharuri, cunoscute din viaţa de zi cu
zi: zahăr tos, fructoză, zahăr pudră, melasă, zahăr
din trestie. 

Fig. 25 Aminoacizii sunt unități constitutive ale moleculelor proteice
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mează prin eliminarea unei molecule de apă şi
formarea unei legături între gruparea carboxilică
a unuia din aminoacizi cu gruparea amino a
celuilalt, astfel rezultând un dipeptid legat
printr-o legătură covalentă puternică (Fig. 26).
La această formaţiune se pot alătura alţi aminoa-
cizi, formând lanţuri polipeptidice formate din
numeroşi aminoacizi. În cazul proteinelor, aces-
tea cuprind mai multe sute de unităţi aminoaci-
dice (Fig. 27). Legăturile peptidice ale lanţurilor
polipeptidice pot fi desfăcute prin hidroliză şi
astfel macromolecula poate fi descompusă în
unităţile ei constitutive, în aminoacizi. 

Deoarece proteinele participă în numeroase
moduri în funcţiile vitale – de exemplu au rol
plastic sau efect catalitic – corespunzător acestor
funcţii au şi structuri diverse. Această diversita-
te este accentuată şi de faptul că pentru realiza-
rea unei anumite funcţii biologice, de multe ori
structura proteinei diferă în funcţie de specie.
Astfel, dacă modificăm ordinea aminoacizilor
într-o mică secvenţă din molecula de insulină de
la oaie, noul compus va fi deja insulina de la o
altă specie animală (Fig. 28). Este suficientă
schimbarea unui singur aminoacid în lanţul poli-
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peptidic şi compusul capătă alte proprietăţi. De
exemplu, efectul de catalizator al unei proteine
poate fi anihilat de schimbarea unui singur ami-
noacid. Ordinea sau secvenţa aminoacizilor are
importanţă majoră în structura moleculei protei-
ce şi are efect asupra proprietăţilor ei. Ordinea
de succesiune a aminoacizilor a fost denumită
structura primară a moleculei proteice. 

Stabilirea secvenţei de aminoacizi din diferitele
proteine s-a dovedit a fi o activitate complicată, care
necesită mult timp. După o activitate de cercetare de
zece ani, biochimistul britanic Frederick Sanger
(1918 – 2013) a determinat primul secvenţa lanţului
polipeptidic format din 51 de aminoacizi al insulinei.
Tot în această perioadă a anilor 50, chimistul ameri-
can Linus Pauling (1901 – 1994) a cercetat structura
proteinelor utilizând radiaţii Roentgen. Radiaţiile care
trec prin proteinele cristalizate sunt deviate în diferite

măsuri când trec prin punctele de intersecţie ale
reţelei cristaline. Astfel se poate realiza imaginea de
difracţie (deviere) a proteinei respective. Prin metoda
difracţiei razelor Roentgen se poate determina aranja-
mentul spaţial al moleculei proteice. Metoda comple-
tă a studierii secvenţei şi aşezării spaţiale a elemente-
lor constituente a fost utilizată ulterior la alte macro-
molecule, de exemplu la studierea structurii acizilor
nucleici. Aceasta este o metodă care necesită mult
timp. Pentru determinarea structurii unei proteine din
sânge, a hemoglobinei, a fost necesară munca a două-
zeci şi trei de ani. 

Prin rotaţia în jurul legăturii atomului de car-
bon α, lanţurile polipeptidice lungi ale molecu-
lelor proteice pot avea mai multe aşezări spaţia-
le. Rotaţiile şi curburile în spaţiu ale secvenţelor
de catene din moleculele de proteine pot forma
două feluri de structuri stabile. Una este structu-
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Fig. 28 Secvenţa aminoacizilor din insulina de la oaie (denumirile şi simbolurile prescurtate ale aminoacizilor
se află la pagina 48, fig. 62)
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ra α-helix, în care lanţul de peptide este aşezat în
formă de spirală, ca filetul unui şurub (Fig. 29).
Formaţiunea helicoidală este menţinută prin
legături de hidrogen. Punţile de hidrogen se for-
mează între grupările NH- şi CO- din două
porţiuni ale lanţului peptidic. Cealaltă este struc-
tura β în foi plisate, în care segmentele de
lanţuri polipeptidice se pliază unul peste altul.
Catenele alăturate sunt fixate prin legături de

hidrogen, care se formează între grupările NH-
şi CO- ale lanţurilor polipeptidice aflate faţă în
faţă. Lanţurile paralele, legate între ele, formează
o suprafaţă asemănătoare cu cea a unei foi plisa-
te. Structurile de dip α-helicoidale şi β-pliate 
reprezintă structura secundară a proteinelor
(Fig. 30). 

Aşezarea spaţială completă a lanţurilor care
formează proteinele reprezintă structura

terţiară a proteinelor (Fig. 31). Astfel, molecu-
lele cu catene lungi se curbează în diverse feluri
şi dau naştere la formaţiuni relativ compacte.
Între lanţurile nepolare alăturate aminoacizilor
din catenele laterale se crează legături slabe van
der Waals, care se vor afla în interiorul molecu-
lei înfăşurate în formă de ghem. Catenele latera-
le polare se vor plasa la suprafaţa moleculei, în
apropierea mediului – de obicei apos – care
înconjoară proteinele. Există însă şi proteine,
care au la suprafaţă cantităţi considerabile de
catene laterale nepolare de aminoacizi. Acestea
pot reacţiona uşor cu porţiunile de asemenea
nepolare ale moleculelor de lipide. La formarea
structurii terţiare a proteinelor iau parte şi legă-
turi ionice formate între catenele laterale 
cu o reacţie chimică bazică şi cele acide 
şi între catenele laterale cisteinice cu conţinut de
sulf se formează punţi disulfidice (Fig. 33). 

O parte a proteinelor nu se menţine sub forma
unei unităţi monocatenare, ci formează molecu-
le gigantice alcătuite din mai multe unităţi.
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α-helix

Fig. 29 Structura α-helicoidală a moleculei proteice
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Fig. 30 Structura β-plisată a moleculei proteice
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Legăturile şi aşezarea unităţilor constitutive ale
acestor molecule uriaşe au fost denumite struc-

tura cuaternară a proteinelor. Astfel, molecula
de hemoglobină din sânge este formată din patru
unităţi (Fig. 32). 

Structura complicată a proteinelor este foarte
sensibilă faţă de factorii externi. Proteinele îşi
îndeplinesc rolul biologic numai în condiţii

corespunzătoare. Dacă de exemplu temperatura
mediului depăşeşte cu mult valoarea optimă,
punţile de hidrogen care menţin structura secun-
dară se prăbuşesc, lanţul polipeptidic se deşiră,
iar proteinele îşi pierd particularităţile biologice.
Acest fenomen se numeşte denaturarea pro-

teinelor. Denaturarea nu se produce numai din
cauza temperaturii, ci şi din cauza altor factori
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Fig. 31 Structura terţiară a unui segment din molecu-
la proteică

Fig. 33 Tipuri de legături care determină structura spaţială a proteinelor
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fizici sau chimice, de exemplu radiaţiile ultra-
violete, radiaţiile radioactive sau modificarea
reacţiei mediului. 

Pe baza componenţei lor, proteinele se împart
în două mari grupe. Există proteine, care în
urma hidrolizei complete vor pune în libertate
numai aminoacizi. Acestea sunt proteinele

simple, de exemplu albumina din ouă. Cealaltă
grupă este formată din proteinele ale căror
molecule, pe lângă aminoacizi, mai au în com-
ponenţa lor şi grupări neproteice. Acestea sunt
proteinele complexe, de exemplu cazeina din
lapte, în a cărei moleculă, de catenele polipepti-
dice se leagă şi molecule de acid fosforic, sau
hemoglobina, de ale cărei unități proteice 
constituente sunt legate grupări cu conţinut de
fier, denumite hem.

În funcţie de gruparea neproteică – sau proteică –,
proteinele complexe se împart în mai multe grupe.
Astfel, dacă gruparea neproteică este de natură lipidi-
că, proteina complexă este o lipoproteină, asemenea
compuşi se găsesc în gălbenuşul de ou. La mucopro-
teine, gruparea neproteică este un hidrat de carbon,
asemenea grupări întâlnim în salivă sau în lichidul
sinovial. Combinaţia dintre proteine şi acizii nucleici
o reprezintă nucleoproteinele, acestea se găsesc în
citoplasmă şi în nucleul celular. Grupul cromoprotei-
nelor şi-a primit denumirea de la faptul că gruparea
neproteică este un compus colorat, de exemplu 
rodopsina – sau purpuriul vizual- care conţine 
carotenoid, sau cloroplastina cu conţinut de clorofilă,
care dă culoarea verde plantelor. Un alt grup al 
proteinelor complexe este cel al fosfoproteinelor, care
conţin acid fosforic şi le întâlnim mai ales în lapte 
şi în gălbenuşul de ou, având rolul de a asigura 
necesarul de nutrienţi al embrionilor şi animalelor
tinere. 

Nucleotidele şi acizii nucleici

Nucleotidele sunt substanţe cu rol indispensabil
în numeroase procese biologice fundamentale.
De exemplu, ele sunt compuşii cu rol central în
transformarea şi stocarea energiei în procesele
biochimice. Acestea sunt foarte importante,
deoarece sunt unităţile din care sunt construite
moleculele cu rol de transport ale diferitelor gru-
pări funcţionale, şi macromoleculele de acizi
nucleici. 

La rândul lor, nucleotidele sunt formate din
mai multe subunităţi mai simple. În molecula lor
deosebim trei feluri de elemente constituente: o
bază organică cu conţinut de nitrogen – azota-
tă, o pentoză şi acidul fosforic (Fig. 34). Pentoza
poate fi riboză sau deoxiriboză. În structura
bazelor azotate organice intră fie un heterociclu
pirimidinic cu 6 atomi, fie un dublu heterociclu
purinic cu 9 atomi. Nucleu pirimidinic întâlnim
la timină, citozină şi uracil, nucleu purinic întâl-
nim la adenină şi la guanină. Grupările din
cadrul nucleului pirimidinic şi purinic pot forma
legături de hidrogen, astfel timina, uracilul şi
adenina au capacitatea pentru două, citozina şi
guanina pentru trei legături de hidrogen. 

Molecula unei mononucleotide se formează
în urma unei reacţii de condensare din elemente-
le enumerate anterior (Fig. 35). Gruparea fosfat
se leagă de al cincilea atom de carbon al pento-
zei printr-o legătură esterică, cu eliminarea unei
molecule de apă. De primul atom al pentozei, tot
prin eliminare de apă, se va lega unul din atomii
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1. Prin ce se caracterizează aminoacizii?
2. Cum se formează legăturile peptidice?
3. Ce este lanţul polipeptidic?
4. Ce determină structura primară a proteinelor?
5. Care este diferenţa dintre structurile secundare

α-helicoidale şi β-plisate?
6. Ce este structura terţiară şi cuaternară a protei-

nelor?
7. Ce înţelegem prin denaturarea proteinelor?

Fig. 35 Structura chimică a nucleotidei
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de azot ai bazei azotate. Astfel se formează, de
exemplu, molecula de adenozin-monofosfat –
sau prescurtat AMP. 

Organismele autotrofe preiau energia – în pri-
mul rând cea luminoasă a soarelui – necesară
creşterii lor din sursele de energie prezente în
mediu şi o transformă în energie chimică.
Organismele heterotrofe preiau această energie
chimică sub formă de hrană. Deci, în final, fie-
care organism utilizează energie chimică pentru
susţinerea funcţiilor vitale. O parte a acesteia se
transformă în energie termică, pe care organis-

mele o eliberează în mediu. Energia chimică ce
poate fi folosită de organisme în mod util este
depozitată, respectiv transportată la locul utiliză-
rii în molecule care conţin legături macroergice.
Sunt considerate macroergice acele legături,
care în urma hidrolizei eliberează energie de
peste 24 KJ/mol. În procesele biochimice, legă-
turi cu un conţinut energetic atât de ridicat se
găsesc în moleculele de adenozin-trifosfat,

prescurtat ATP, larg răspândit în lumea vie. 
Structura moleculei de ATP este asemănătoa-

re cu cea a moleculei de adenozin-monofosfat,
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Fig. 34 Elementele componente ale nucleotidelor

dublu heterociclu purinic                   adenină guanină

acid fosforic                                     riboză deoxiriboză

heterociclu pirimidinic              timină citozină uracil
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numai că la structura de bază a nucleotidei se
adaugă două molecule de acid fosforic.
Eliberarea celei de a treia grupări fosfat de pe
molecula ATP se face uşor, prin hidroliză (Fig.
36) şi astfel se transformă în adenozin-difosfat,
adică ADP şi acid fosforic. Odată cu eliberarea
grupării fosfat se desface legătura macroergică
şi se eliberează energie utilă în cantitate de 30
KJ/mol. 

Rolul primordial al moleculei de ATP în
metabolismul energetic al celulelor se datorează
marii mobilităţi a grupării fosfat şi a capacităţii
ridicate a moleculei de stocare a energiei. În
marea parte a proceselor energogene din celule
are loc sinteza de ATP utilizând ADP şi acid
fosforic, deci are loc o stocare a energiei chimi-
ce sub formă de legături macroergice. Pe de altă
parte, la desfăşurarea proceselor care necesită
energie are loc desfacerea prin hidroliză a mole-
culelor de ATP sintetizate şi utilizarea energiei
chimice astfel eliberate. 

Structura de bază a numeroaselor molecule de
transport este legată de nucleotide. Aceste mole-
cule realizează transportul diferitelor grupări de
la locul unei reacţii la alta în decursul proceselor
biochimice. Asemenea rol îndeplineşte molecu-
la denumită coenzima-A, prescurtat Co-A, care
asigură transportul grupării acetil cu doi atomi
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Fig. 36 Hidroliza moleculei de ATP
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de carbon. În molecula ei, de gruparea nucleoti-
dică de bază se leagă prin intermediul grupei
fosfat o moleculă de tip vitaminic. La sfârşitul
catenei, printr-un atom de sulf se leagă gruparea
acetil (Fig. 37). 

Transportul hidrogenului se face de molecule
de tip dinucleotidic. Una din cele mai răspândi-
te molecule de acest tip este nicotinamid-

adenin-nucleotidul, prescurtat cu simbolul
NAD+ (Fig. 38). Acceptarea hidrogenului
înseamnă fixarea unui proton şi a doi electroni în
partea nicotinamidică a moleculei, iar cel de-al
doilea proton rămâne dizolvat în soluţie sub
formă de ion de hidrogen. Odată cu acceptarea
hidrogenului, prin reducere molecula de NAD+

se transformă în NADH, apoi în urma unui alt
proces de oxidare, eliberează hidrogenul. Există
şi un alt proces, în care transportul hidrogenului
este efectuat asemănător modelului anterior de
un derivat fosfatic al NAD+, molecula de
NADP+, care conţine o grupare fosfat în plus
faţă de molecula de NAD+. 

Acizii nucleici sunt polinucleotide construite
din nucleotide. Unităţile nucleotidice învecinate
se leagă prin intermediul grupărilor fosfat dintre
atomii de carbon din poziţia 5. respectiv 3 a pen-
tozelor (Fig. 39). Numărul nucleotidelor cuplate
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Fig. 38 Transportul hidrogenului de către molecula de NAD

acid
nicotinic

Fig. 39 Segment al unui lanţ polinucleotidic
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în structura a câte unui acid nucleic poate fi de
ordinul miilor. În funcţie de pentozele şi bazele
azotate organice care intră în structura lor, acizii
nucleici se împart în două mari grupe: cele care
conţin deoxiriboză sunt acizi deoxiribonucleici,
sau prescurtat molecule de ADN, iar cele care au
în structura lor riboză constituie grupa acizilor
ribonucleici, sau a moleculelor de ARN. În
moleculele de acizi nucleici, nucleotidele diferă
doar prin bazele azotate organice. Deci caracte-
ristica principală a structurii acizilor nucleici
este determinată de ordinea bazelor azotate,

respectiv succesiunea de nucleotide care conţin
diferite baze azotate în cadrul lanţului polinu-
cleotidic. 

În structura nucleotidelor care formează mo -

lecula de ADN sunt incluse patru feluri de baze
azotate: adenina, timina, guanina şi citozina. De
obicei o moleculă de ADN este formată din două
catene polinucleotidice complementare aşezate
faţă în faţă. Cele două lanţuri sunt legate între
ele prin legături de hidrogen, care se formează
între bazele azotate complementare de pe cele
două catene (Fig. 40). Formarea punţilor de
hidrogen dintre cele două catene nucleotidice
ale moleculei de ADN este determinată de suc-
cesiunea bazelor azotate. Dacă pe una din cate-
ne la o anumită poziţie baza azotată este adeni-
na, legăturile de hidrogen se vor forma numai
dacă pe catena cealaltă, în poziţia cores -
punzătoare se află tiamină ca bază azotată, deoa-
rece ambele baze pot forma două legături de
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Fig. 40 Perechile de baze azotate complementare din molecula de ADN sunt legate prin punţi de hidrogen
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Fig. 41 Aşezarea spaţială a structurii dublu helicoidale a moleculei de ADN
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hidrogen. Din motive similare, cealaltă pereche
de baze azotate complementare sunt citozina şi
guanina, între care se formează trei legături de
hidrogen. Acest lucru mai înseamnă că fiecare
pereche de baze azotate complementare aşezate
faţă în faţă este formată dintr-o bază mai mare,
care conţine un nucleu purinic şi una mai mică,
cu nucleu pirimidinic. Prin urmare, cele două
catene polinucleotidice care formează molecula
sunt paralele. Deci bazele aflate faţă în faţă pe
cele două catene se completează reciproc şi 
astfel, ordinea bazelor azotate de pe o catenă 
va determina şi ordinea bazelor de pe catena
opusă. 

Lanţul polinucleotidic dublu legat prin punţi
de hidrogen se răsuceşte în spirală în jurul axu-
lui longitudinal propriu, şi astfel se formează
structura caracteristică dublu helicoidală a
moleculei de ADN. Această aşezare spaţială
aminteşte de forma unei scări în spirală, unde
treptele sunt perechile de baze azotate, iar balus-
tradele sunt cele două lanţuri pentozo-fosfatice
(Fig. 41). 

Secretul complicatei structuri a moleculei de ADN
a fost descoperit în 1953 de trei cercetători care îşi
desfăşurau activitatea în Anglia. Biologul american
James Watson (1928 –), biofizicianul englez
Francis Crick (1916 – 2004) şi biofizicianul englez
Maurice Wilkins (1916 – 2004) împreună au fost

decernaţi cu premiul Nobel pentru cercetările efectua-
te pe acizii nucleici. Cel mai important rezultat al
muncii lor a fost descoperirea şi descrierea structurii
şi funcţionării moleculei de ADN. Wilkins a studiat
prin metoda difracţiei razelor Roentgen molecule de
ADN izolate din diferite organisme, şi în fiecare caz
structura moleculei a fost identică (Fig. 42). ADN-ul
are o structură spiralată cu diametrul de 2 nm, cu
pasul – lungimea unei spire complete – de 3,4 nm. Pe
baza acestor date, Watson şi Crick au construit un
model al moleculei de ADN care explică proprietăţile
fizice şi chimice ale ADN-ului. Cercetările detaliate
din ultimii ani au perfecţionat în continuare acest
model. S-a stabilit că modelul original corespunde în
general realităţii, dar pe anumite segmente ale ADN-
ului apar şi structuri diferite, însă acestea nu modifică
semnificativ rolul biologic al moleculei de ADN. 

Moleculele de ARN pot fi grupate în funcţie
de rolul lor biologic. Cea mai mare cantitate se
găseşte în ribozomi, organite cu rol în sinteza de
proteine la nivel celular. Acestea poartă denumi-
rea de ARN ribozomal, prescurtat ARNr. O can-
titate mai mică are rolul de a transporta sau
transfera aminoacizii la locul sintezei proteice în
celulă, acestea se numesc ARN de transfer sau
ARNt. 

În final, câteva procente din volumul de ARN
au rolul de a traduce informaţiile referitoare la
sinteza proteinelor din ADN, deci determină
ordinea aminoacizilor în lanţul polipeptidic.

28 ELEMENTELE CHIMICE DIN COMPONENŢA CELULEI 

Fig. 42 Imaginea moleculei de ADN prin difracţia
razelor X

Fig. 43 Modelul spaţial al moleculei de ARNm trans-
portând aminoacizi

punctele de conectare
a aminoacizilor
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Aceste molecule au fost denumite, după funcţia
pe care o îndeplinesc, ARN mesager, sau 
ARNm. 

Nucleotidele diferitelor molecule de ARN
conţin patru feluri de baze azotate. Acestea sunt
adenina, guanina, citozina şi – spre deosebire de
timina specifică ADN-ului – uracilul. Mole -
culele de ARN sunt formate dintr-o singură cate-
nă (Fig. 43). Structura lor spaţială este foarte
variată. Astfel, lanţul polinucleotidic al molecu-
lei de ARN care transportă aminoacizi poate
forma pe secţiuni mai scurte perechi de baze
azotate din catena proprie. 

REZUMAT

1. Care sunt părţile componente ale nucleotidelor?
2. Din ce părţi componente este formată molecula

de ATP?
3. Care este rolul biologic al moleculei de ATP?
4. Cum sunt transportate hidrogenul şi grupările 

acetil de către derivaţii nucleotidici?
5. Prin ce se caracterizează structura acizilor

nucleici?
6. Ce înţelegem prin ordinea bazelor azotate din

acizii nucleici?
7. Care este diferenţa marcantă dintre nucleotide-

le care intră în componenţa moleculelor de ADN şi
ARN?
8. Documentaţi-vă! Din câte perechi de baze azota-

te se compune genomul uman (totalitatea materialului
genetic), cât de lungă ar fi molecula de ADN alcătuită
din acesta, dacă o spiră completă a spiralei duble (3,4
nm) este formată din 6 perechi de baze azotate?

REZUMAT

Elementele chimice din care sunt constituite celulele
organismelor vii sunt denumite cu termenul generic
de elemente biogene. Între acestea sunt elemente
care sunt necesare pentru fiecare organism în canti-
tăţi mari. Din această grupă face parte carbonul,
care are un rol central din cauza compuşilor carbo-
nului cu importanţă fundamentală în toată lumea
vie. Hidrogenul, oxigenul şi nitrogenul de asemenea
intră în componenţa moleculelor biogene, şi astfel
participă la reacţiile biochimice din organism. 

Anumite elemente sunt necesare fiecărei specii,
dar în cantitate mică, altele sunt indispensabile
numai anumitor specii. 

Din punct de vedere biologic, unul din cei mai
importanţi compuşi anorganici este apa. Din cauza
structurii polare, ea poate forma cu uşurinţă legături
de hidrogen. Apa este un excelent solvent al com-
puşilor care disociază în mediu apos şi al celor
polari. Soluţiile nepolare nu se dizolvă în apă. Dacă
substanţa dizolvată nu este distribuită uniform în
soluţia apoasă, diferenţele se egalează prin procesul
de difuzie. Dacă procesul este împiedicat de o mem-
brană semipermeabilă, prin care substanţele dizol-
vate nu pot trece, atunci numai solventul va trece
prin membrană spre soluţia mai concentrată. Acest
fenomen a fost denumit osmoză. 

Substanţele incluse în grupa lipidelor au structuri
chimice variate, dar prezintă o trăsătură comună: se
dizolvă în solvenţii nepolari – organici. Grăsimile
neutre sunt alcătuite din glicerină şi acizi graşi, co-
nectaţi prin legături esterice. Prin hidroliză, molecu-

la lor nepolară se poate desface în elementele ei con-
stituente. Fosfatidele sunt substanţe care, pe lângă
componentele enumerate anterior, au în componenţa
lor şi acid fosforic, respectiv derivaţi ai acestuia.
Astfel, molecula capătă un caracter dublu: partea
unde se află acizii graşi este nepolară, în timp ce
partea unde se află acidul fosforic este polară.
Corespunzător acestei conformaţii, în mediu apos
partea polară se va poziţiona spre apă, formând o
peliculă subţire sau picături. Carotenoizii au în
molecula lor un sistem de legături duble conjugate.
Ele se află mai ales în structura pigmenţilor vegetali,
dar au un rol important şi în procesul de fotosinteză. 

Picături de ulei pe suprafaţa apei
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Cea mai mare parte a rezervelor de substanţă
organică de pe Terra sunt alcătuite din hidraţi de
carbon. Din punct de vedere structural, dintre
monozaharide pentozele şi hexozele sunt cele mai
importante. Riboza şi deoxiriboza intră în compo-
nenţa acizilor nucleici, iar glucoza în cea a poliza-
haridelor. Două molecule de glucoză se conectează
printr-o legătură glicozidică şi formează un dizaha-
rid, de exemplu maltoza. Legătura glicozidică se
poate desface prin hidroliză. O parte a polizaharide-
lor constituie rezerve de hidraţi de carbon. Un astfel
de compus este amidonul vegetal, care este format
din două molecule diferite (amiloza şi amilopecti-
na), sau glicogenul de origine animală. Unitatea
constituentă a acesteia o constituie molecula de α-
glucoză. Un alt tip de polizaharid este acela din care
este format scheletul de susţinere al organismelor,
cea mai frecvent întâlnită formă a acesteia este celu-
loza din plante. Acestea sunt formate din molecule
de β-glucoză. 

Proteinele sunt alcătuite din aminoacizi, care se
pot cupla prin legături peptidice şi formează lanţuri
polipeptidice, construite din numeroase unităţi ami-
noacidice. Legăturile peptidice ale lanţului se pot
desface prin hidroliză. Structura primară a molecu-
lei de proteine este dată de ordinea succesivă a ami-
noacizilor. Aşezarea spaţială a lanţurilor polipepti-
dice formate din aminoacizi sub formă α-helicoida-
lă sau β-plisată reprezintă structura secundară a
moleculei proteice. Apoi aşezarea spaţială a întregu-
lui lanţ formează structura terţiară a proteinei, care
este fixată de legături chimice de diferite tipuri.
Alăturarea mai multor molecule sub formă de
macromolecule reprezintă structura cuaternară a
proteinei. Legăturile chimice care asigură structura
ei spaţială pot fi desfăcute prin acţiunea unor forţe

externe puternice, ducând la deşirarea lanţului poli-
peptidic şi pierderea particularităţilor biologice ale
proteinei, acest din urmă proces fiind denumit dena-
turare. Proteinele simple sunt alcătuite numai din
aminoacizi, proteinele complexe au în structura lor
şi grupări neproteice. 

Nucleotidele sunt alcătuite din mai multe unităţi.
Ele au în componenţă o bază azotată organică, o
pentoză şi acid fosforic. Bazele azotate cu nucleu
pirimidinic sunt timina, citozina şi uracilul. Bazele
azotate cu nucleu purinic sunt adenina şi guanina.
Un derivat al nucleotidelor cu rol central în metabo-
lismul energetic al celulelor este molecula de ATP.
Aceasta este alcătuită din adenină, riboză şi trei
atomi de acid fosforic. Cea de a treia grupare fosfat
se leagă de restul moleculei printr-o legătură macro-
ergică, desfacerea acesteia eliberează energie utilă
în valoare de 30 KJ/mol. Procesele energogene din
celule au ca rezultat sintetizarea de molecule de
ATP, iar procesele consumatoare de energie utili-
zează energia chimică depozitată în molecula de
ATP. Moleculele care asigură transportul diferitelor
substanţe necesare proceselor biochimice celulare la
locul desfăşurării sunt tot derivaţi ai nucleotidelor.
Asemenea rol îndeplinesc moleculele de acetil-
coenzima-A, care asigură transportul grupării acetil,
sau moleculele de NAD+ şi NADP+, care asigură
transportul hidrogenului. 

Acizii nucleici sunt alcătuiţi din nucleotide.
Acizii nucleici se deosebesc prin baza azotată orga-
nică care intră în componenţa lor. Din această cauză,
o caracteristică de bază a acizilor nucleici este ordi-
nea bazelor azotate, adică ordinea de succesiune a
nucleotidelor în lanţul polinucleotidic. Structura
moleculelor va fi determinată de aşezarea spaţială a
elementelor care formează acizii nucleici. 

Pentoza din componenţa nucleotidelor din mole-
cula de ADN este deoxiriboza, iar baza azotată poate
fi adenina, guanina, timina sau citozina. Macro -
molecula este formată din două lanţuri nucleotidice
paralele, legate între ele prin legături de hidrogen
duble între adenină şi timină şi între citozină şi gua-
nină. Cele două catene polinucleotidice se răsucesc
în jurul axei longitudinale proprii şi dau naştere la
structura specifică dublu helicoidală a moleculei de
ADN. 

Pentoza din moleculele de ARN este riboza, iar
bazele azotate organice care intră în componenţa lor
sunt adenina, guanina, citozina şi uracilul. Mole -
culele de ARN sunt de obicei monocatenare. În
funcţie de rolul biologic pe care îl îndeplineşte,
ARN-ul poate să apară ca ARNr, care intră în struc-
tura ribozomilor, ARNt care transportă aminoacizi
sau ARNm, care preia mesajul genetic din ADN. 

Particule de amidon
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Trăsăturile generale ale 
metabolismului

Totalitatea proceselor biochimice care se des-
făşoară în celulă au fost denumite cu termenul
generic de metabolism. De fapt, acesta cuprin-
de trei procese universal valabile pentru toată
lumea vie: un schimb de energii, un schimb de
substanţe şi un schimb de informaţii. În realita-
te, aceste trei procese nu se pot separa, cele trei
aspecte ale metabolismului sunt strâns corelate
între ele. Din reţeaua deosebit de complexă a
procesului metabolic, procesele de asimilare
care necesită energie, precum şi cele energoge-
ne, de dezasimilaţie, le vom studia pe modelul
hidraţilor de carbon, iar transferul de informaţii
îl vom studia în cadrul sintezei de proteine. 

Pentru a satisface necesarul proceselor meta-

bolice care necesită energie, organismele utili-
zează energia din mediul înconjurător. Dintre
organismele autotrofe, cele fotosintetizante folo-
sesc energia solară şi o transformă în energie
chimică sub formă de ATP. Organismele che-
mosintetizante folosesc în acest scop energia eli-
berată în decursul a diferite reacţii chimice. În
schimb, organismele heterotrofe pot utiliza
numai energia chimică a substanţelor organice
produse de autotrofe pentru sinteza moleculelor
de ATP. Molecula de ATP poate fi utilizată în
mod generalizat în cadrul metabolismului ca
resursă de energie pentru oricare proces care
necesită energie. 

În metabolismul celular, cantităţi însemnate
de energie sunt necesare în primul rând la locul
desfăşurării proceselor de sinteză a elementelor
structurale şi a macromoleculelor. Materialele
de pornire ale acestor procese sunt molecule
simple, cu potenţial energetic redus. Din aseme-
nea compuşi simpli organismele autotrofe sinte-
tizează moleculele organice mai complexe, cu
conţinut mai ridicat de energie, apoi macromo-
lecule, şi în final elementele constituente ale

celulei. Substanţele organice sintetizate de auto-
trofe constituie hrana pentru organismele hete-
rotrofe. Nutrienţii sunt descompuşi până la nive-
lul elementelor constituente, care vor fi utilizate
la construirea macromoleculelor proprii organis-
melor heterotrofe. 

Metabolismul celular include şi procese

energogene. Acestea sunt legate mai ales de
descompunerea nutrienţilor organici care ajung
în celulă. În cadrul acestor procese de dezasimi-
lare sau catabolism, moleculele nutrienţilor sunt
descompuse în mai multe etape în elemente 
constituente, apoi sunt transformate în produşi
intermediari. Producţia de energie la nivel celu-
lar este asigurată de descompunerea în continua-
re a acestor produşi intermediari, din care vor
rezulta produşi finali foarte simpli – de exemplu
dioxid de carbon şi apă – care au un potenţial
energetic foarte redus. Astfel, în decursul des-
compunerii, conţinutul de energie chimică a
macromoleculelor este folosit la sinteza molecu-
lelor de ATP. 

Procesele metabolice celulare sunt de fapt
succesiuni de reacţii biochimice. Pentru ca
transformarea biochimică să se producă, sub-
stanţele care participă la reacţii trebuie să ajun-
gă într-o stare activată, care reprezintă un nivel
energetic mai ridicat. Diferenţa dintre nivelul
energetic al stării iniţiale şi al stării activate este
denumită energia de activare (Fig. 44).
Aceasta acţionează ca o barieră pentru
declanşarea reacţiei. Pentru trecerea acestei
bariere energetice, substanţele care urmează să
intre în reacţie au nevoie de un nivel energetic
mai ridicat, ceea ce necesită o temperatură mai
ridicată, care însă are efect nefavorabil asupra
proceselor metabolice celulare. Astfel, pentru ca
aceste reacţii biochimice să se producă la tem-
peraturi mai scăzute, favorabile organismelor,
este nevoie de catalizatori. 

De multe ori, transformarea unor substanţe în
anumiţi produşi de reacţie se poate produce prin
mai multe moduri de reacţie. Dintre acestea, se

PROCESELE METABOLICE 
CELULARE
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va produce acea reacţie, a cărei energie de acti-
vare este mai redusă. Catalizatorii sunt de fapt
substanţe, care prin reducerea energiei de acti-
vare, deschid calea desfăşurării reacţiei prin
energie de activare diminuată. Acest efect cata-
lizator este valabil şi pentru procesele biochimi-
ce intracelulare. Catalizatorii proceselor meta-
bolice se numesc enzime, majoritatea lor fiind
proteine. 

Enzimele au o importanţă primordială pentru

organisme, deoarece în condiţiile de temperatu-
ră, presiune şi concentraţie din organism, majo-
ritatea proceselor biochimice nu s-ar desfăşura
deloc, sau ar avea loc foarte lent. Aici intervin
enzimele, accelerând viteza acestor reacţii.
Enzimele iau parte activ în reacţiile catalizate.
Enzima intră în reacţie mai întâi cu substanţa ce
urmează a se transforma, cu substratul, cu care
se cuplează şi se transformă în produsul de
reacţie, care la urmă se desprinde de enzimă.
Enzima astfel eliberată este capabilă să se fixeze
pe o nouă moleculă de substrat (Fig. 45). Acest
proces ciclic stă la baza faptului că o cantitate
relativ redusă de enzimă poate participa la trans-
formarea unei cantităţi mari de materie. 

Partea moleculei enzimatice care este impli-
cată în etapele de transformare catalitică se
numeşte centru activ, care ocupă doar o parte
redusă din molecula proteică mare a enzimei.
Centrul activ, care se află înfundat în suprafaţa
moleculei, este format din lanţurile laterale ale
aminoacizilor din care este formată proteina.
Aşezarea spaţială a acestora corespunde cu
structura substratului cu care se cuplează enzi-
ma. Din această complementaritate rezultă spe-
cificitatea enzimelor. Astfel, enzimele nu acţio-
nează la modul general, în orice reacţie biochi-
mică, ci câte o enzimă intervine într-o anumită
reacţie sau tip de reacţie. 

Foarte puţine enzime sunt alcătuite din proteine

Fig. 44 Enzimele reduc necesarul de energie de activare

ni
ve

l 
en

er
ge

ti
c

energie 
de activare                       

S1 + S2: substanţele care intră în reacţie, T: produsul de reacţie, E: enzima catalizatoare
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Fig. 45 Modul de acţiune a enzimelor

1-160 8. törd roman 03 08.qxp:1-160 7. törd.qxd  3/8/16  12:37 PM  Page 32



33PROCESELE METABOLICE CELULARE

simple. În majoritatea cazurilor, de partea proteică a
moleculei enzimatice se conectează şi o parte nepro-
teică, care este necesară pentru funcţionarea enzimei.
În anumite condiţii, o parte a grupării neproteice se
desprinde uşor de partea proteică. În această situaţie,
activitatea enzimei este suspendată, dar în cazul redo-
bândirii grupării neproteice, activitatea se reia.
Asemenea grupări neproteice uşor detaşabile sunt
coenzimele, de exemplu moleculele de NAD+ sau
CoA, care efectuează transportul anumitor grupări în
procesele biochimice. În structura acestora întâlnim
frecvent grupări vitaminice, de exemplu diferite
forme ale vitaminei B. Lipsa de vitamine împiedică
regenerarea coenzimelor, şi implicit desfăşurarea
anumitor reacţii biochimice. Deoarece organismele
nu pot să sintetizeze vitamine, aportul de vitamine
prin hrană este foarte important. 

Din structura proteică a enzimelor se poate
deduce că acestea sunt deosebit de sensibile faţă
de schimbările factorilor de mediu. Schimbarea
temperaturii sau a acidităţii mediului influenţea-
ză aşezarea spaţială a proteinelor, şi astfel are
efect şi asupra activităţii enzimelor. Deoarece
moleculele enzimatice sunt de natură proteică,
sub acţiunea unor factori intenşi ele se pot dena-
tura, și astfel efectul lor catalitic dispare. 

Anabolismul hidraţilor 
de carbon necesită energie

Dintre procesele de sinteză sau anabolice, cel
mai important pentru lumea vie este fotosinteza.

În decursul acestui proces, plantele fotosinteti-
zante fixează şi transformă energia luminoasă
emisă de soare în energie chimică, utilizabilă 
de toate organismele. Pentru acest proces, plan-
tele utilizează radiaţiile solare care ajung pe
pământ, cu o lungime de undă între 400 – 800
nanometri. 

În afară de substanţele care intră în reacţie şi
enzime, pentru fotosinteză mai este nevoie şi de
materiale care sunt capabile să fixeze energia

luminoasă. Aceştia sunt diferiţi compuşi orga-
nici coloraţi, denumiţi şi pigmenţi, ale căror
molecule conţin legături conjugate duble. În sis-
temul legăturilor conjugate duble, de-a lungul
lanţului de carbon vom găsi şi electroni care se
desprind uşor. Aceşti electroni au capacitatea de
a prelua energia din fotoni, unităţile energetice
ale luminii. Energia fotonului care se ciocneşte
de molecule va ridica unul din electronii liberi
pe o traiectorie cu nivel energetic superior.
Diferenţa energetică cea mai mică dintre cele
două stări energetice ale electronului reprezintă
energia unui foton luminos. Această stare de
excitaţie durează o perioadă scurtă, energia
suplimentară asimilată de electron se pierde uşor
şi acesta revine pe traiectoria iniţială. În această
situaţie energia luminoasă nu poate fi utilizată
pentru fotosinteză. Dacă energia suplimentară a
electronului sensibilizat se transferă la o altă
moleculă, sau electronul se transferă la o altă
moleculă acceptoare, utilizarea energiei în pro-
cesele chimice ale fotosintezei este posibilă.
Prin cedarea electronilor, molecula asimilatoare
a luminii se oxidează, în timp ce molecula
acceptoare se reduce. 

Asimilarea în acest mod a energiei luminoase
este posibilă datorită structurii chimice a pig-

menţilor fotoabsorbanţi. Structura legăturilor
conjugate duble din moleculele de tip clorofilă
este formată în aşa fel, încât în partea centrală a
moleculei se conectează patru cicluri pirolice şi
formează un nucleu porfirinic (Fig. 46). În cen-
trul nucleului se află un atom de magneziu. De
ciclurile pirolice se mai leagă diferite catene

1. Ce este metabolismul?
2. Prin ce se caracterizează în general procesele

care necesită energie?
3. Prin ce se caracterizează în general procesele

energogene? Care este motivul pentru care la anu-
mite temperaturi funcţionarea enzimelor nu este
optimă?
4. Ce este energia de activare?
5. Prin ce se caracterizează efectul catalitic al

enzimelor?
6. Cum funcţionează enzimele?
7. Care este structura generală a enzimelor?
8. Care este rolul centrului activ?
9. Ce înţelegem prin specificitatea enzimelor?

10. Care factori de mediu influenţează activitatea
enzimelor, cum şi din ce cauză îşi manifestă efec-
tul?
11. Cum pot fi grupate organismele vii în funcţie de
resursele de energie pe care le utilizează?
12. Comparaţi procesele anabolice cu cele cataboli-
ce pe baza următoarelor criterii: resurse de cărbuni,
nivelul energetic al substanţelor de pornire, nivelul
energetic al produsului de reacţie, tipul reacţiilor
produse, tipul transportatorilor de H.
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laterale, numite şi radicali. La plantele superioa-
re apar atât molecule de clorofilă a cât şi de clo-
rofilă b. Diferenţa structurală dintre ele este dată
de una din catenele laterale, care la una este radi-
calul metil, la cealaltă este gruparea aldehidică.
Clorofilele au culoarea verde. Şi în structura
moleculelor compuşilor de tip carotinoid se
găsesc catene de legături conjugate duble (pagi-
na 12 fig. 15). Un pigment fotoabsorbant cu
structură specifică carotenoidică este carotenul
de culoare roşie-portocalie şi derivatul său cu
conţinut de oxigen, xantofila, de culoare gal -
benă. 

Absorbţia de lumină a diferiţilor pigmenţi poate fi
reprezentată sub formă de curbe, care nu se suprapun
(Fig. 47). Clorofilele se caracterizează prin două
maxime de absorbţie: una la nivelul culorii albastre,
cealaltă la nivelul culorii roşii. În schimb carotenoi-
dele absorb numai lumină din spectrul albastru.
Deoarece lumina verde nu poate fi valorificată de
niciun pigment, aceasta nu se absoarbe, din această
cauză lumina care se reflectă de pe frunze o vedem
verde. Cu toţii cunoaştem şi plante cu frunze roşii, de
exemplu varza roşie. Şi în frunzele acestora este pre-
zentă clorofila verde, dar este acoperită de soluţie
roşie cu conţinut de antocian, care umple spaţiile
intercelulare. Acesta însă nu este un pigment fotosin-
tetizant. În algele roşii din straturile marine mai
adânci, pigmentul roşu – ficoeritrina – este un pig-
ment fotosintetizant, care utilizează foarte eficient
lumina albastră care pătrunde în straturile mai adânci
ale mării. 

Cu toate că fiecare pigment are capacitatea de
a absorbi lumina, numai moleculele de clorofila
a cuplate cu proteine pot transforma lumina
absorbită în energie chimică. Ceilalţi pigmenţi
transmit energia luminii absorbite de la o mole-
culă la alta, până ajunge la o moleculă de cloro-
filă a, capabilă să o transforme. Pigmenţii, care
au un mod de funcţionare diferit, se grupează în
structuri mai mari, numite sisteme fotochimice

(Fig 48). În procesul de fotosinteză al plantelor
superioare intervin două sisteme fotochimice
fundamentale. În sistemul fotochimic I, pig-
menţii absorbanţi sunt carotenul, clorofila b şi
clorofila a, în timp ce în sistemul fotochimic II

pe lângă clorofile lumina mai este absorbită de
moleculele de xantofil. La ambele sisteme foto-
chimice, partea colectoare a luminii orientează
energia fotonilor captaţi înspre centrul de

Fig. 46 Nucleul porfirinic al moleculelor de clorofilă
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Fig. 47 Diagrama absorbţiei luminii la diferiţi pig-
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reacţie, care este format din molecule de clorofi-
lă a legate de proteine. Diferenţa dintre cele
două sisteme fotochimice este dată în parte de
componente şi proporţia lor, pe de altă parte de
lungimea de undă a luminii absorbite de centre-
le lor de reacţie. Valoarea maximă a lungimii de
undă luminoasă absorbită de clorofila a în siste-
mul fotochimic I este mai mare faţă de sistemul
fotochimic II, cu spectrul de valoare mai scăzut.
Proporţia compusului din care este alcătuit cen-
trul de reacţie este de 1% din materia sistemelor
fotochimice, restul este format din diferiţi pig-
menţi fotoabsorbanţi. 

În fotosinteză, în decursul transformării

energiei luminoase, molecula centrală de cloro-
filă a din sistemul fotochimic I trece în stare de
excitaţie din cauza fotonului captat şi eliberează
un electron (Fig. 49). Acesta este preluat de un
sistem de transport al electronilor, format din
mai multe segmente. Diferitele segmente se
leagă între ele prin procese de oxidoreducere.
Asemenea substanţe sunt denumite citocromi,

care au un nucleu porfirinic, dar locul magne-
ziului este preluat de fier. În urma preluării elec-
tronului, molecula se reduce din starea de Fe3+ în
Fe2+, apoi electronul este transmis segmentului
următor al sistemului de transport, iar prin oxi-
dare Fe2+ revine la forma Fe3+. Acest sistem de
oxidoreducere va transfera electronul până la
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Fig. 48 Structura celor două sisteme fotochimice ale
fotosintezei
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Fig. 49 Transformarea energiei luminoase în energie chimică. 
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acceptorul final de electroni, molecula de
NADP+. Sub acţiunea simultană a electronilor
acceptaţi şi a protonilor proveniţi din fotoliza
apei, molecula de NADP se transformă prin
reducere în NADP+.

În decursul procesului, molecula de clorofilă
din sistemul fotochimic II adusă în stare de exci-
taţie de foton eliberează un electron. Electronul
eliberat este preluat prin oxidoreducere de un
sistem de transport cu o structură identică cu cel
descris mai sus, şi îl transportă în locul electro-
nului eliberat şi preluat de sistemul fotochimic I.
În urma acestui proces, electronul se plasează pe
un nivel energetic mult mai scăzut. Diferenţa
semnificativă dintre cele două nivele energetice
este folosită pentru sinteza de ATP. 

Electronii eliberaţi din sistemul fotochimic II
sunt completaţi în urma procesului realizat cu
ajutorul energiei luminoase, din fotoliza apei. În
decursul reacţiei, molecula de apă se scindează
şi donează protoni sub formă de H+ pentru redu-
cerea moleculei de NADP+, respectiv electroni,
ca donor final de electroni pentru sistemul foto-
chimic II. Hidrogenul moleculei de apă „se oxi-
dează” în timp ce se eliberează oxigen molecu-
lar. 

Deci, în cadrul procesului de transformare a
energiei luminoase, fotonii captaţi determină
formarea unui flux de electroni dinspre apă
înspre molecula de NADP. Astfel, molecula de
apă cu rol de donor final de electroni „se oxi-
dează”, în timp ce molecula de NADP+, cu rol de
acceptor final de electroni, se reduce. Produsele
finale de reacţie ale procesului sunt oxigenul,
NADPH- şi molecula de ATP obţinută din ener-
gie luminoasă. Cele două din urmă sunt esenţia-
le pentru fixarea dioxidului de carbon şi înglo-
barea acestuia în hidraţii de carbon. 

Reacţiile prin care rezultă compuşii organici din
dioxid de carbon anorganic, asemănător cu numeroa-
se alte căi metabolice, au fost necunoscute mult timp
pentru cercetători. Pentru descoperirea mecanismului
lor s-a utilizat metoda marcării cu izotopi radioactivi.
Aplicarea acestui principiu în cercetarea metabolis-
mului a fost elaborată pentru prima dată de chimistul
maghiar Hevesy György (1885 – 1966), care şi-a des -
făşurat activitatea ştiinţifică mai ales în Danemarca şi
Suedia. Principiul metodei este marcarea elementului
de studiat cu izotopul radioactiv propriu. Deoarece
izotopii iau parte în toate reacţiile chimice în mod

identic cu substanţa studiată, cu ajutorul radiaţiilor se
poate urmări traseul substanţei studiate. Hevesy a ela-
borat metodologia aplicată la studierea proceselor
biochimice intracelulare, apoi a introdus metoda 
şi în terapia umană. Astfel a studiat, de exemplu, tra-
seul fosforului în procesele metabolice. În urma cer-
cetărilor efectuate a demonstrat că elementele 
din care este alcătuit un organism se schimbă perma-
nent în urma proceselor biochimice. Pentru activitatea
desfăşurată a fost laureat cu premiul Nobel în 
1943. 

Metoda de marcare cu izotopi a fost folosită şi de
chimistul american Melvin Calvin (1911 – 1997) la
studierea fotosintezei. Cercetările, care au durat mai
mulţi ani, le-a început în 1947, scopul lor fiind desco-
perirea căii prin care dioxidul de carbon atmosferic se
transformă în hidraţi de carbon sintetizaţi de plante.
Algele verzi studiate au fost ţinute în atmosferă de
dioxid de carbon cu conţinut de carbon radioactiv şi
iluminate pentru diferite perioade de timp.
Fotosinteza era întreruptă la momentul dorit şi sub-
stanţele din care era formată alga erau separate pe cale
chimică, acestea erau acoperite cu plăci fotosensibile
care se înnegreau în locurile unde se afla material
radioactiv. Perioadele de fotosinteză erau tot mai
scurte, iar materialele radioactive tot mai puţine.
Astfel, Calvin a ajuns la prima etapă a asimilării dio-
xidului de carbon. Ca rezultat al cercetărilor sale a
stabilit calea reacţiilor, produşii de reacţie şi proprie-
tăţile sistemului enzimatic. Pentru rezultatele obţinute
a fost laureat cu premiul Nobel în 1961.

Organismele fotosintetizante realizează fixa-
rea şi asimilarea dioxidului de carbon atmosferic
prin reacţiile enzimatice ale unui ciclu de

reducere (Fig. 50). Primul substrat al procesu-
lui ciclic este molecula de pentoz-difosfat, care
poate să asimileze direct dioxidul de carbon
atmosferic. Cu dioxidul de carbon asimilat for-
mează un compus intermediar cu şase atomi de
carbon, din care după scurt timp, cu ajutorul
unor enzime, se formează două molecule de acid
fosfogliceric. Acesta este punctul din procesul
ciclic unde intervin moleculele de NADPH- pro-
venite din procesul de transformare a luminii,
care, prin utilizarea ATP provenit tot de acolo,
reduc acizii organici în aldehide. Moleculele de
aldehidă glicerică fosforilată astfel formate vor
urma două căi posibile. 

Marea parte a substanţelor rămase în procesul
ciclic vor trece prin mai multe căi de reducere şi
după formarea a diferiţi produşi intermediari se
vor transforma în molecule de pentoz-fosfat.
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Apoi, prin acceptarea unui grup fosfatic, pentoz
– fosfatul se va transforma în molecula de la
începutul ciclului, adică în pentoz-difosfat, capa-
bilă să preia noi molecule de dioxid de carbon. 

Moleculele de aldehidă glicerică fosforilată
cu trei atomi de carbon care se desprind din
ciclu se cuplează între ele sub forma de molecu-
le de glucozo – fosfat, cu şase atomi de carbon,
acest compus fiind la baza sintezei de glucoză,
amidon şi celuloză. Astfel, prin reducere, mole-
culele de dioxid de carbon din aer sunt transfor-
mate în molecule organice macroergice, în
hidraţi de carbon. Energia necesară pentru acest
proces este asigurată de energia luminoasă asi-
milată, sub forma moleculelor de ATP şi
NADPH- rezultate din transformarea energiei
luminoase. Rezumând procesele de sinteză ale
hidraţilor de carbon, putem concluziona că în
fond, fotosinteza are două etape, aflate în strân-
să corelaţie între ele (Fig. 51). Prima etapă se

poate desfăşura numai în prezenţa luminii – faza
de lumină și constă în asimilarea energiei lumi-
noase şi transformarea ei în energie chimică. În
această etapă se eliberează oxigenul molecular
din apă şi NADPH- ul necesar pentru reducerea
dioxidului de carbon. Energia rămasă este utili-
zată pentru producerea de ATP. Etapa a doua o
reprezintă seria de reacţii catalizate de enzime,
care se desfăşoară şi în absenţa luminii – faza de
întuneric. În această fază se produce asimilarea
dioxidului de carbon şi reducerea lui în molecu-
le organice. Energia necesară pentru desfăşura-
rea acestei etape este obţinută din prima etapă
(Fig. 52).
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Fig. 50 Fixarea şi reducerea dioxidului de carbon
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Fig. 51 Legătura dintre cele două faze ale fotosintezei

REACȚII
LUMINOASE 

REACȚII
OBSCURE 

1. Ce este fotosinteza?
2. Cum se desfăşoară asimilarea energiei luminoa-

se?
3. Care sunt proprietăţile pigmenţilor fotoabsor-

banţi?
4. Care sunt diferenţele dintre sistemele fotochi-

mice şi cum funcţionează acestea?
5. Cum se desfăşoară transformarea energiei lumi-

noase în energie chimică? Care sunt etapele acestui
proces?
6. Care este rolul reacţiilor de oxidoreducere în

fotosinteză?
7. Ce substanţe sunt eliminate din proces şi unde

ajung acestea?
8. Ce este ciclul de reducere?
9. Cum se leagă faza de lumină şi cea de întuneric

a fotosintezei?
10. De ce este importantă fotosinteza pentru lumea
vie?
11. Explicaţi procesele prezentate în Fig. 52.

+

+
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Fig. 52 Schema proceselor anabolice ale fiinţelor autotrofe fotosintetizante
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Fig. 53 Glicoliza şi oxidarea biologică 
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Descompunerea hidraţilor de
carbon – proces energogen

Marea parte a energiei eliberate de procesele
catabolice din celulă este utilizată pentru sinteza
de ATP. Energia chimică astfel produsă poate fi
utilizată cu uşurinţă în desfăşurarea oricăror pro-
cese vitale ale organismelor. Dintre aceste pro-
cese, o însemnătate deosebită o are descompu-
nerea hidraţilor de carbon, pentru că descompu-
nerea celorlalte molecule organice este legată de
acest proces. Cea mai mare parte a hidraţilor de
carbon sunt descompuşi în celule, prin procesul

de oxidare biologică. Întreg procesul este for-
mat din foarte multe reacţii, fiecare din acestea
fiind catalizată de o altă enzimă. Vom parcurge
etapele importante ale oxidării, respectiv ale
transformării energiei, prin urmărirea evoluţiei
câtorva substraturi cu rol central în complicatul
proces. 

În decursul procesului, polizaharidele – pre-
cum amidonul vegetal sau glicogenul animal –
sunt desfăcute prima dată în unităţi constituente
glucozo-fosfatice. Dacă compusul iniţial a fost
glucoza, prin acţiunea enzimelor aceasta se
transformă în glucozo-fosfat (Fig. 53). Acest
proces se numeşte glicoliză. În prima fază a
acestui proces, glucozo-fosfatul se transformă
prin mai multe reacţii în gliceraldehid-fosfat. În
etapa următoare, aceasta se transformă în acid
piruvic, în timp ce prin desprinderea grupărilor
macroergice de fosfat se sintetizează ATP. În
partea finală a glicolizei, nucleul cu trei atomi de
carbon a acidului piruvic eliberează dioxid de
carbon şi sub acţiunea succesivă a diferitelor
enzime se transformă în grupare acetil cu doi
atomi de carbon. În final, gruparea acetil ajunge
în contact cu moleculele de coenzimă A şi parti-
cipă în procesele oxidative biologice sub formă
de acetil-coenzimă-A. 

Acest proces ciclic se numeşte ciclul acidului

citric, care reprezintă a doua etapă a oxidării
biologice. La începutul ciclului, acceptorul gru-
pării acetil desprinse din coenzima A este acidul
oxalilacetic cu patru atomi de carbon. După pre-
luarea grupării acetil, acesta se transformă în
acid citric, cu şase atomi de carbon, care a dat
numele întregului proces ciclic. Acidul citric se
oxidează în mai multe etape în decursul ciclului,
iar molecula lui este reorganizată pe parcurs din
nou în acid oxalilacetic. În urma eliberării a
două molecule de dioxid de carbon, cei şase
atomi de carbon din moleculă se reduc la patru.
Cu acesta ciclul se încheie, iar acidul oxalilace-
tic astfel format este pregătit să preia o altă gru-
pare acetil. 

În faza finală a oxidării  biologice are loc aşa
numita oxidare terminală sau finală. Atomii de
hidrogen eliberaţi pe parcursul celor două etape
sunt transportaţi de moleculele de transport
NAD+ la acest nivel, sub formă de NADPH. De
pe moleculele de NADPH, hidrogenul ajunge în

Fig. 54 Legăturile dintre glicoliză şi etapele oxidării
biologice
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sistemul de transport de electroni ai oxidării ter-
minale sub formă de protoni şi electroni. În acest
transport al electronilor sunt implicaţi mai ales
citocromi cu conţinut de fier, care realizează
transferul de electroni. Primul element al siste-
mului se reduce cu electronul preluat de la
NADPH. Apoi transferă acest electron la urmă-
torul element acceptor, care astfel se oxidează.
Acest proces se continuă până când electronul
ajunge la molecula cu rol de acceptor final.
După fiecare etapă, nivelul energetic al electro-
nilor transportaţi prin acest sistem de oxido-
reducere devine mai scăzut. Energia eliberată
treptat în acest mod este utilizată pentru sinteza
de ATP. Acceptorul final de electroni al siste-
mului de transport este oxigenul provenit din
respiraţie. Tot aici ajung şi atomii de H- trans-
portaţi de moleculele de NADH, care împreună
cu oxigenul preiau electronul şi se transformă în
apă. 

În cadrul studierii oxidării biologice, biochimistul
german Otto Warburg (1883 – 1970) a studiat mai
ales utilizarea oxigenului respirator în procesele de
metabolism. Cercetările sale au relevat rolul anumi -
tor citocromi în respiraţie şi au confirmat faptul că
sursa primară de energie în procesele catabolice este
oxidarea hidrogenului cu producere de apă. În decur-
sul activităţii sale, biochimistul maghiar Szent-
Györgyi Albert (1893 – 1986) a studiat şi mecanis-
mul oxidării biologice. El a demonstrat că oxidarea
acidului piruvic este intensificată de acizii carbonici
organici precum acidul oxalilacetic sau citric, de unde
concluzia că aceşti acizi au rol important în oxidarea
biologică a acidului piruvic. În afară de cele anterior
enunţate, a mai descris proprietăţile biologice ale vita-
minei C şi P. A studiat funcţionarea muşchilor la nivel
molecular, a cercetat fenomenele de cedare a electro-
nilor de către proteine. Pentru cercetările efectuate
asupra oxidării biologice, în 1937 este decernat cu
premiul Nobel. Ulterior, pe baza rezultatelor obţinute
de Szent-Györgyi, biochimistul german Hans Krebs
(1900 – 1981) care şi-a desfăşurat activitatea în
Anglia, a descoperit detaliile legate de ciclul acidului
citric. 

Prima şi a doua etapă a oxidării biologice
sunt legate printr-o serie de produşi intermediari
cu un număr tot mai redus de atomi de carbon, la
capătul căreia din ciclul acidului citric, atomii de
carbon ai moleculelor organice sunt eliminaţi
după ce s-au oxidat şi au format dioxid de car-

bon. Hidrogenul eliberat în decursul procesului
este transportat de NAD la locul oxidării termi-
nale, făcând astfel legătura între cele trei etape
(Fig. 54). În a treia etapă, în cadrul oxidării ter-
minale, tot hidrogenul eliberat se oxidează şi
formează în apă cu ajutorul oxigenului din res-
piraţie. Acest proces produce marea parte a
energiei provenite din catabolism. În timp ce în
cadrul glicolizei se produc în total doar două
molecule de ATP din descompunerea unei
molecule de glucoză, în urma oxidării terminale
se produc 36 molecule de ATP din arderea
hidrogenului rezultat din catabolizarea glucozei
şi transportat la locul reacţiei. Astfel, din oxida-
rea biologică completă a unui mol de glucoză
rezultă 38 moli de ATP energie utilizabilă pen-
tru celulă. 

Oxidarea biologică se desfăşoară în mediu
bogat în oxigen, în condiţii aerobe. Pot apărea
situaţii când nu există suficient oxigen în celulă,
şi procesele metabolice se vor desfăşura în
condiţii anaerobe. Aceste tipuri de reacţii au

Fig. 55 Fermentaţia
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Fig. 56 Corelaţia dintre procesele catabolice şi anabolice ale organismelor heterotrofe
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fost denumite cu termenul generic de fermen-

taţii (Fig. 55). Fermentaţia este transformarea
anaerobă a substratului de acid piruvic rezultat
din procesul de glicoliză, ce se poate realiza pe
mai multe căi. Există două căi de reacţie mai
cunoscute, la una acidul piruvic eliberează dio-
xid de carbon şi are ca produs final etanolul, la
cea de a doua acidul piruvic se transformă în 
acid lactic ca produs final. Deoarece ambele
produse finale prin oxidări ulterioare ar putea
produce şi mai multă energie, din punct de vede-
re energetic fermentaţia nu este un proces efi-
cient. Energia utilizabilă din întreg procesul este
de 2 moli de ATP la un mol de glucoză, echiva-
lentă cu cantitatea de energie eliberată prin gli-
coliză.

Procesele de anabolism şi catabolism din
celulă sunt strâns legate prin fluxul de energie şi
schimbul de substanţe. În procesele metabolice,
mai multe substanţe au rol central în conectarea
diferitelor procese. De exemplu, asemenea rol
este îndeplinit în transferul de energie de mole-
cula de ATP, iar în schimbul de substanţe, de
acetil-coenzima A. Aceasta poate rezulta fie din
catabolismul hidraţilor de carbon, al lipidelor
sau al proteinelor, şi pot servi ca substanţe de
pornire pentru anabolismul acestora. Tot de aici
începe şi etapa energogenă a procesului de cata-
bolism (Fig. 56). 

Acizii nucleici ca purtători 
de informaţie

Una din proprietăţile unei specii bacteriene pro-
ducătoare de pneumonie este de a forma o teacă
groasă în jurul indivizilor. Când asemenea
agenţi patogeni sunt inoculaţi în şoareci, aceştia
mor după 1 – 2 zile (Fig. 57). Dacă agenţii pato-
geni sunt încălziţi la 60°C, iar şoarecii sunt
inoculaţi cu bacteriile tratate termic, aceştia nu
se mai îmbolnăvesc. Aceste specii de bacterii au
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1. Ce etape principale putem deosebi la oxidarea
biologică? Scrieţi ecuaţia chimică a oxidării biolo-
gice. 
2. Ce se desfăşoară în decursul glicolizei?
3. Care este rolul ciclului acidului citric?
4. Ce are loc în etapa oxidării terminale?
5. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre foto-

sinteză şi oxidarea biologică din punctul de vedere
al modificării nivelului energetic al numărului de
atomi de carbon, al transferului de electroni, al pro-
ceselor ciclice şi al reacţiilor redox?
6. Care este diferenţa dintre producţia de energie a

fermentaţiei şi oxidării biologice şi care este cauza
ei?
7. Prezentaţi cele două formule cunoscute ale fer-

mentaţiei utilizând Fig. 55. Enumeraţi domenii ale
vieţii zilnice care utilizează procesul fermentaţiei. 
8. Care proces asigură majoritatea energiei nece-

sare proceselor catabolice? Fig. 57 Molecula de ADN este răspunzătoare pentru
transmiterea informaţiei biologice

apariţia agenţilor patogeni

bacterii nepatogene şi agenţi
patogeni trataţi termic

apariţia
agenţilor
patogeni

agenţi patogeni
trataţi termic

bacterii nepatogene
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şi o parte care nu produc teacă groasă în jurul
corpului bacterian, deci sunt nepatogene, deci
este logic ca şoarecii inoculaţi cu aceste bacterii
nu vor prezenta simptome. Experimentul a fost
eferctuat şi inoculând un amestec de bacterii tra-
tate termic şi bacterii vii, nepatogene. După un
scurt timp, câţiva şoareci din lotul experimental
au murit. Aminalele moarte au fost examinate şi
cu surprindere s-a constatat prezenţa în ele a
bacteriilor patogene vii. Acest lucru se explică
numai prin faptul că din bacteriile patogene tra-
tate termic s-au transferat substanţe în bacteriile
nepatogene vii, care au determinat schimbarea
proprietăţilor acestora. Cercetările ulterioare au
dovedit că aceste modificări au fost determinate
de molecula de ADN a bacteriei patogene.
Aceasta, după ce a pătruns în bacteriile vii nepa-
togene, a transferat caracterele patogene. Astfel,
informaţia biologică referitoare la structura şi
funcţionarea bacteriei patogene a fost transfera-
tă în celula bacteriei nepatogene de către mole-
cula de ADN. 

Un alt experiment care dovedeşte capacitatea
de purtător de informaţie al ADN-ului este cel
în care bacteriofagii infectează bacteriile (Fig.
58). Bacteriofagii, aparţinând grupei virusuri-
lor, sunt formaţi din molecula de ADN şi cap-
sula proteică care o înconjoară. Condiţia pentru
funcţionarea lor este prezenţa unei celule gazdă
pe care să o paraziteze. După ce s-au grefat pe
peretele bacteriilor, ADN-ul viral pătrunde în
celula bacteriană, iar capsula proteică rămâne în
afara celulei. Pentru determinarea rolului ADN-
ului, cercetătorii au utilizat marcare dublă cu
izotopi. Ei au realizat o cultură de virusuri care

aveau în capsula proteică izotopi de carbon, iar
ADN-ul viral conţinea izotopi de fosfor. Astfel
au putut demonstra fără echivoc prezenţa izoto-
pului de fosfor în bacteria infectată. Prin acest
experiment au demonstrat că nu proteina virală,
ci molecula de ADN viral, care pătrunde în
celula gazdă, determină producerea de noi viru-
suri din materialele proprii ale celulei infectate,
care se vor elibera în urma descompunerii bac-
teriei. 

Asemenea experimente doveditoare ulterior par
simple şi de la sine înţelese. Însă, până la obţinerea
rezultatului final, a fost nevoie de o muncă asiduă, de
lungă durată. De exemplu, descoperirea mecanismu-
lui ereditar al bacteriofagilor este rezultatul muncii a
numeroase instituţii şi cercetători de renume. 

În 1940 medicul italian Salvador Luria (1912 –
1991) a studiat mecanismul de funcţionare a bacterio-
fagilor în celulele gazdă. Efectul exercitat de virusuri
asupra celulei bacteriene l-a studiat împreună cu bio-
logul german Max Delbrück (1906 – 1981). Prin
aplicarea unor metode matematice, ei au pus bazele
unui nou domeniu ştiinţific, cel al biologiei molecula-
re a virusurilor şi bacteriilor. Concluziile lor teoretice
au fost susţinute de experienţele inedite efectuate de
biologul american Alfred Hershey (1908 – 1997). El
a utilizat în experienţele lui examinarea cu ajutorul
izotopilor, cu care a confirmat ipoteza că bazele mate-
riale ale eredităţii sunt asigurate de acizii nucleici.
Prin activitatea lor ce se întinde pe o perioadă de peste
zece ani, ei au făcut o descriere amănunţită a ciclului
de viaţă al bacteriofagilor şi au descoperit rolul de
purtător de informaţie al materialului genetic la viru-
suri şi bacterii. 

Toate informaţiile referitoare la structura bac-
teriofagilor sunt incluse în molecula de ADN a

Fig. 58 Înmulţirea bacteriofagelor în celulele bacteriene gazdă. Informaţia privind structura proteinelor este 
purtată de molecula de ADN
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acestora. Odată ce această moleculă de ADN
pătrunde în celula bacteriană, celula va executa
programul de sintetizare a proteinei virale folo-
sind materialele proprii ale bacteriei. În conclu-
zie, molecula de ADN este purtătoarea de

informaţie a caracterelor ereditare ale organis-
melor vii. Aceasta asigură transmiterea trăsături-
lor caracteristice speciei de la o generaţie la 
alta. 

Transmiterea informaţiei ereditare de la o
generaţie la alta, şi implicit preluarea ei, presu-
pune realizarea unor copii fidele ale moleculei
de ADN. Acest fenomen asigură menţinerea
neschimbată a informaţiei biologice la generaţia
descendentă. Copia moleculei de ADN se reali-
zează prin fenomenul de duplicare a ADN-ului,

fenomen catalizat de diferite enzime. Unele din
acestea recunosc punctul de unde începe dupli-
carea în molecula de ADN. Altele se grefează pe
aceste puncte şi desfac pe un anumit segment
şirul dublu de nucleotide la nivelul legăturilor de
hidrogen. Apoi, tot sub acţiunea unor enzime,
de-a lungul catenelor desfăcute se sintetizează
noi şiruri de nucleotide din elementele constitu-
ente ale nucleotidelor (Fig. 59). Şirurile origina-
le de nucleotide servesc drept matrice pentru
formarea noilor catene, deoarece formarea pere-
chilor de baze azotate se face după reguli stricte,
care vor determina exact ordinea de succesiune
a bazelor azotate în catenele nou create, comple-
mentare. Astfel, la terminarea procesului vom
avea două molecule de ADN nou create, fiecare
având un şir de nucleotide provenite din mole-
cula originală de ADN şi un şir de nucleotide
nou create, complementare cu catena originală.
Deci ordinea bazelor azotate în cele două mole-
cule de ADN, şi implicit informaţia genetică,
sunt complet identice. 

La bacteriile procariote, procesul de duplicare
începe de obicei într-un singur punct, însă la eucario-
te, procesul poate începe în mai multe puncte simul-
tan. Dacă duplicarea ar începe numai într-un singur
punct, de exemplu la musculiţa comună din grupa
insectelor, procesul ar dura două săptămâni. În reali-
tate, procesul durează trei minute. La eucariote, dupli-
carea ADN-ului se produce simultan în aproape 6000
de puncte. Mai întâi se formează secvenţe noi de
ADN mai scurte, apoi aceste secvenţe sunt conectate
între ele de un sistem enzimatic separat.

Lanţurile lungi de ADN formează molecule foar-

te fragile. Cu toate acestea, de exemplu materialul
genetic al bacteriilor poate parcurge procesul de
duplicare de mai multe milioane de ori fără să se pro-
ducă nici cea mai mică eroare. Acest lucru se explică
prin faptul că există diferite mecanisme de corecţie
care asigură păstrarea nealterată a informaţiei din
molecula de ADN. Astfel, secvenţele de ADN erona-
te vor fi eliminate de enzime corectoare, iar secţiunea
respectivă va fi sintetizată din nou, utilizând unităţi
constituente corespunzătoare.

Fig. 59 Duplicarea ADN-ului

1. Prin ce experiment a fost dovedit rolul de pur-
tător de informaţie al acizilor nucleici?
Căutați pe internet informații privitoare la cine și ce
fel de cercetări au făcut în acest sens.
2. Ce fel de informaţii sunt stocate în molecula de

ADN şi sub ce formă?
3. Cum se realizează duplicarea moleculei de

ADN şi transmiterea informaţiei?

vechi       nou          nou            vechi

nou       nou
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Sinteza proteinelor

Capacitatea de stocare şi transmitere de infor-
maţii a acizilor nucleici se manifestă în decursul
sintezei de proteine. Informaţia se referă la
structura proteinelor. Astfel, secvenţa specifică
a aminoacizilor din diferitele proteine este deter-
minată în final de molecula de ADN. Informaţia
stocată în ADN determină aminoacizii lanţului
polipeptidic sintetizat sub forma unor tripleţi de
baze, numiţi şi codoni. Transcrierea şi transpor-
tul codonilor este realizat de ARN. 

În decursul procesului de transcripţie a

informaţiei, pe anumite secvenţe ale ADN-ului
se formează molecule de ARN mesager. Prima
etapă a transcripţiei este fixarea enzimei care
catalizează sinteza de ARNm pe unul din
lanţurile de nucleotide al ADN şi desfacerea
unei porţiuni a celor două catene paralele.
Astfel, catenele separate devin accesibile şi ordi-
nea bazelor azotate se poate transcrie în molecu-
la de ARNm nou sintetizată. Acest lucru se des-
făşoară astfel: în timp ce enzima înaintează de-a
lungul lanţului nucleotidic, se formează un lanţ
de ARNm din nucleotide care sunt complemen-

tare cu nucleotidele aşezate în ordinea specifică
a bazelor azotate din ADN-ul de transcris.
Astfel, ordinea bazelor azotate din ADN deter-
mină în mod clar ordinea bazelor azotate din
molecula de ARNm. În structura generală a
ARN-ului, în molecula nou formată, în locul
timinei se va găsi întotdeauna uracil.

Enzima îşi va continua drumul de-a lungul
lanţului polinucleotidic, până când se va com-
pleta întreaga moleculă de ARNm. Atunci,
molecula completă de ARNm se va elibera de
catena de ADN, care se va reface în structura ei
dublu helicoidală originală. În acest timp, mole-
cula nou creată de ARNm va transporta infor-
maţia necesară sintezei de proteine transcrisă
din ADN la locul sintezei proteice din celulă. 

Captarea şi transportul aminoacizilor

necesari pentru sinteza de proteine sunt realizate
de moleculele de ARNt. Ca un prim pas al trans-
portului, aminoacizii ajung în stare activată.
Energia necesară activării lor provine din ATP.
Activarea celor douăzeci de tipuri de aminoacizi
care participă la sinteza de proteine este realiza-
tă de enzime specifice fiecărui aminoacid.
Aminoacizii activaţi reacţionează cu moleculele
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Fig. 60 Procesul sintezei proteice în ribozomi

lanţ polinucleotidic crescător

aminoacid

ARNt

tripleţi de bază

ARNm

ribozom
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de ARNt care îi vor transporta. Fiecare aminoa-
cid are o moleculă de ARNt – de transport – spe-
cifică. Moleculele de aminoacizi se leagă de un
capăt al moleculei de transport ARNt şi astfel
sunt transportaţi în celulă la locul sintezei pro-
teice. 

Legarea aminoacizilor în lanţuri polipep-

tidice se desfăşoară în ribozomi. Ribozomii sunt
organite cu structura complicată, formate din
proteine complexe şi molecule de ARNr. În
structura lor deosebim o parte mai mică şi una
mai mare, ambele fiind capabile simultan să
fixeze temporar molecule de ARNm şi de pro-
teine în formare (Fig. 60). Pe suprafaţa ribozo-
milor are loc întâlnirea dintre molecula de
ARNm, purtătorul informaţiei referitoare la ordi-
nea aminoacizilor din proteina sintetizată şi cele
de ARNt, care transportă aminoacizii la locul
sintezei. 

Ribozomul parcurge molecula de ARNm, timp
în care „citeşte” informaţiile aduse sub formă de
codoni. Citirea şi „înţelegerea/procesarea” infor-
maţiei înseamnă că fiecărui codon succesiv din
ARNm i se va alătura pe ribozom molecula de
ARNt cu codonul corespunzător. Aici se va cupla

temporar cu molecula de ARNm şi va preda
lanţului polipeptidic în creştere aminoacidul
transportat. După predarea aminoacidului se va
desprinde de molecula de ADNm, apoi se des-
prinde de suprafaţa ribozomului. 

Lanţurile încep totdeauna cu acelaşi aminoa-
cid, cu metionina. Al doilea aminoacid se cuplea-
ză cu acesta prin legătură peptidică, apoi următo-
rii aminoacizi se alătură în ordine lanţului poli-
peptidic. Aceste etape se continuă până când se
formează şirul complet de aminoacizi caracteris-
tic proteinei respective. În final, ribozomul ajun-
ge la codonul care marchează sfârşitul lanţului
polipeptidic şi astfel molecula completă se des-
prinde de pe suprafaţa ribozomului cu ajutorul
unor enzime. Ultima etapă este desprinderea
metioninei iniţiale de la începutul lanţului poli-
peptidic, apoi prin formarea aranjamentului
spaţial specific ia naştere molecula proteică. 

Astfel, între ordinea bazelor azotate din ADN
şi ordinea aminoacizilor din proteine există o
corelaţie strânsă. Această relaţie însă nu este una
directă. În molecula de ADN informaţia este
codificată, ea se găseşte sub forma unui cod. În
general, codul este un sistem de semne, prin care
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Fig. 61 Direcţia de transmitere a informaţiilor sintezei de proteine stocate în ADN
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informaţia se poate transmite şi recupera pe un
anumit traseu. Semnele codului biologic sunt
reprezentate de codoni, care exprimă câte un
aminoacid. Sursa de informaţii este ADN-ul, de
unde se transcrie informaţia pe molecula de
ARNm nou formată. De aici, interpretarea codu-

lui în sistemul codificat al aminoacizilor este
realizată de moleculele de ARNt (Fig. 61).
Deoarece codonii, adică tripleţii de baze ai aci-
zilor nucleici sunt formaţi din patru feluri de
baze azotate, numărul total de variaţii posibile
este de 4³, adică 64 codoni. Numărul lor este
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Fig. 62 Codul genetic

Prima bază a treia bază
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Tyr
TIROZIN 

Cys
CISTEINĂ
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mult mai mare decât totalul de 20 aminoacizi din
care se compun proteinele, astfel câte un ami-
noacid este codificat de mai mulţi codoni, de
asemenea există un codon de pornire –
„START” şi trei de oprire – „STOP”, care apar
la capătul lanţurilor polipeptidice. Combinaţiile
posibile le-am inclus într-un tabel comprehen-
siv, care constituie codul genetic (Fig. 62). Din
moment ce codonii reprezintă la oricare orga-
nism viu acelaşi aminoacid, codul genetic are
caracter general în lumea vie. 

Sinteza proteinelor a fost studiată profund prin
metode biochimice, în condiţii extracelulare.
Biochimistul american Marshall Nirenberg (1927 –
2010) a realizat un sistem artificial care era în măsu-
ră să sintetizeze proteine. În sistem au fost introduși
ribozomi bacterieni, având la suprafaţă molecule de
ARNm şi ARNt, enzime de activare a aminoacizilor
şi compuşi ce pot înlocui moleculele de ATP.
Deoarece câţiva aminoacizi au fost marcaţi cu izotopi
radioactivi, şi proteina sintetizată a fost radioactivă.
Astfel s-a demonstrat că sinteza de proteine se poate
desfăşura şi în afara celulei. 

Când în experienţele ulterioare, molecula de
ARNm de pe ribozomul sistemului a fost lizată pe
cale enzimatică, sinteza de proteine a încetat. Rolul
coordonator al ARNm este deci indispensabil pentru
desfăşurarea procesului. În locul moleculelor lizate de
ARNm au fost introduse molecule de ARNm sinteti-
zate artificial, care conţineau un singur tip de bază
azotată, şi anume uracil, deci întreaga catenă era for-

mată din tripleţi cu structura UUU. Şi în această
situaţie sistemul a început sinteza de proteine, rezul-
tatul fiind un lanţ polipeptidic alcătuit numai dintr-un
singur aminoacid, din fenilalanină. Astfel s-a dovedit
corelaţia strânsă dintre ordinea bazelor azotate şi sec-
venţa de aminoacizi. 

Studiile efectuate de biochimistul indian Har
Gobind Khorana (1922 – 2011) în Statele Unite au
relevat noi detalii. Acesta, împreună cu colaboratorii
săi au reuşit în 1967 să producă o porţiune artificială
de ADN care era formată din secvenţe care se repetau.
Informaţia genetică din ADN-ul artificial a fost trans-
crisă pe ARNm, cu ajutorul căreia s-a efectuat sinteză
de polipeptide. Ordinea aminoacizilor din această
catenă s-a potrivit total cu cea codificată de porţiunea
de ADN artificial creată. Astfel, numeroase detalii
legate de mecanismul sintezei proteice au fost clarifi-
cate. 

1. Comparaţi aminoacizii urmărind care din ei au
cei mai mulţi, respectiv cei mai puţini codoni. Care
poate fi motivul diferenţelor?
2. Care este importanţa ribozomilor în sinteza pro-

teică?
3. Cum ajunge informaţia genetică a moleculei de

ADN la aminoacizi?
4. Ce este codul genetic, care este importanţa lui?
5. În terapia umană, pentru producerea de insulină

se utilizează bacterii. Explicaţi bazele biologice ale
acestei metode. 
6. Faceţi un rezumat al etapelor sintezei de protei-

ne. 

REZUMAT

Totalitatea proceselor biochimice din celulă au fost
denumite cu termenul generic de metabolism.
Acesta cuprinde în esenţă trei procese, universal
valabile pentru toată lumea vie: un schimb de ener-
gii, un schimb de substanţe şi un schimb de infor-
maţii. Căile metabolice ale acestor trei procese sunt
strâns corelate între ele.

Pentru procesele care necesită energie, dintre
organismele autotrofe, cele fotosintetizante utilizea-
ză energia solară pe care o transformă în energie
chimică şi o înmagazinează în molecule de ATP.
Organismele chemosintetizante folosesc pentru ace-
laşi scop energia eliberată din diferite reacţii chimi-
ce. Organismele heterotrofe utilizează pentru sinte-
za moleculelor de ATP energia chimică a sub-
stanţelor organice sintetizate de autotrofe. În meta-

bolismul celular, o cantitate însemnată de energie
este utilizată în procesele anabolice ale diferitelor
elemente constituente şi macromolecule. 

În metabolismul celular întâlnim şi procese ener-
gogene. Acestea sunt legate de obicei de descompu-
nerea substanţelor nutritive organice care ajung în
celule. În decursul proceselor catabolice, molecule-
le nutrienţilor sunt descompuse în mai multe etape,
mai întâi în unităţi constituente, apoi în produse
intermediare. Producţia de energie la nivelul celule-
lor este asigurată de descompunerea în continuare a
acestor produse intermediare. În urma acestora se
formează produse finite simple, care au un nivel
energetic foarte scăzut. Astfel, în urma descompu-
nerii, conţinutul de energie chimică a macromolecu-
lelor este utilizată la sinteza moleculelor de ATP. 
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Procesele metabolice din celule sunt de fapt un şir
de reacţii biochimice. Pentru iniţierea reacţiilor, sub-
stanţele care intră în reacţie au nevoie de o anumită
energie de activare. Astfel, enzimele cu rol de bio-
catalizatori deschid calea de reacţie cu un necesar de
energie mai scăzut. Enzimele intră în reacţie mai întâi
cu reactantul în transformare, adică cu substratul.
Substratul cuplat cu enzima se va transforma în pro-
dusul final al reacţiei, care apoi se va desprinde de
enzimă, după care se va putea cupla cu un nou subs-
trat. Partea din molecula enzimei la nivelul căreia au
loc transformările o denumim centru activ. Particu -
lari tăţile aranjamentului spaţial al acestei porţiuni fac
ca enzimele să prezinte specificitate. Deoarece majo-
ritatea enzimelor sunt proteine, ele sunt sensibile la
modificările condiţiilor de mediu. 

Sinteza hidraţilor de carbon este un proces cu rol
central în cadrul metabolismului. Prin acest proces
are loc fixarea energiei luminoase de către organis-
mele fotosintetizante, transformarea în energie chimi-
că accesibilă tuturor organismelor vii. Asimilarea
energiei luminoase este realizată de pigmenţii fotoab-
sorbanţi. Sub acţiunea fotonilor, electronii din siste-
mul lor de legături duble conjugate ajung în stare de
excitaţie şi îşi părăsesc orbitele, intrând în sistemul de
transport al electronilor. Asemenea sunt compuşii de
tip clorofilă sau carotenoizii. În decursul transformă-
rii energiei luminoase, electronii cedaţi din sistemele
fotochimice tip I sunt preluaţi de sistemul de transport
electroni şi aşezaţi pe moleculele de NADP+.
Electronii cedaţi sunt înlocuiţi de electroni în stare de
excitaţie din sistemul fotochimic II, tot printr-un sis-
tem de transport electroni. Diferenţa dintre cele două
nivele energetice determină o eliberare de energie,
care va fi utilizată la sinteza de ATP. Şi electronii
cedaţi din sistemul fotochimic II sunt recuperaţi prin
captarea electronilor rezultaţi din fotoliza apei, iar
protonii apei sunt preluaţi de molecula de NADP, şi
din apă se eliberează oxigen molecular. În decursul
procesului, apa care este donorul final de electroni
„se oxidează”, iar molecula de NADP, acceptorul
final de electroni, se reduce. 

Cu ajutorul moleculei de NADPH rezultate din
faza de lumină a fotosintezei şi a celei de APT pro-
venite tot de acolo, dioxidul de carbon atmosferic va
fi înglobat într-o moleculă de glucozo-fosfat în urma
unui ciclu de reducere. Acesta este punctul de porni-
re pentru procesele următoare de sinteză în direcţia
glucozei, celulozei sau amidonului. Această succe-
siune de reacţii, spre deosebire de  faza de lumină a
fotosintezei, se poate desfăşura şi în întuneric. 

Descompunerea hidraţilor de carbon este un
proces cu rol central, deoarece şi descompunerea

celorlalte macromolecule organice se inseră în
această cale metabolică. În decursul glicolizei, glu-
cozo-fosfatul se transformă în mai multe etape în
grupări acetil cu doi atomi de carbon şi legaţi de
molecule de coenzimă A, cu eliberarea unei cantităţi
mici de ATP şi dioxid de carbon. Următoarele etape
ale oxidării biologice se continuă ca etape ale ciclu-
lui acidului citric, în urma căruia grupările cu doi
atomi de carbon se oxidează complet, formând dio-
xid de carbon. Hidrogenul acumulat în urma etape-
lor de oxidare desfăşurate până la acest stadiu va fi
transportat de către NAD la locul oxidării termina-
le, finale, unde oxigenul atmosferic provenit din res-
piraţie – ca acceptor final de electroni – va transfor-
ma prin oxidare întreaga cantitate în apă. Bilanţul
energetic al întregului proces calculat pentru un mol
de glucoză este obţinerea a 38 moli de ATP energie
utilă. Procesul de fermentaţie este o oxidaţie incom-
pletă, deoarece descompune hidraţii de carbon în
molecule organice mai simple provenite din acidul
piruvic. În urma acestui proces, dintr-un mol de glu-
coză rezultă numai doi moli de ATP. 

În timp ce în cazul metabolismului hidraţilor de
carbon am urmărit în primul rând schimburile de
materie şi fluxurile energetice, în cazul metabolismu-
lui acizilor nucleici şi al proteinelor urmărim fluxul
de informaţii biologice. Informaţiile legate de sinte-
za de proteine sunt stocate în molecula de ADN din
celule, sub formă de tripleţi de baze azotate sau
codoni. Una din caracteristicile principale ale mole-
culei de ADN este capacitatea ei de duplicare, prin
care are loc multiplicarea informaţiei. O altă caracte-
ristică este capacitatea de transmitere a informaţiei la
molecula de ARMm ce se sintetizează de-a lungul
uneia din catenele de nucleotide. Informaţia preluată
de ARNm este transportată la nivelul ribozomilor din
celule, unde are loc sinteza lanţului polipeptidic.
Identificarea şi transportul aminoacizilor la locul
sintezei proteice se face de către moleculele de ARNt.
Astfel, molecula de ARNm purtătoare a informaţiei
referitoare la secvenţa aminoacizilor şi molecula de
ARNt care transportă aminoacizii, se întâlnesc pe
suprafaţa ribozomului. Tripleţii de baze azotate din
ARNm sunt completaţi cu aminoacidul corespunză-
tor adus de molecula de ARNt, şi astfel lanţul poli-
peptidic creşte, apoi se desprinde de ribozom. Deci,
ordinea de cuplare a aminoacizilor este decodată de
ARNt de pe tripleţii de ARNm. Astfel, între ordinea
bazelor azotate din ADN şi ordinea aminoacizilor din
molecula proteică în construcţie există o strânsă core-
laţie. Schimbul de informaţii dintre aceste două ele-
mente este asigurat prin codul genetic , care este uni-
versal valabil pentru toată lumea vie. 
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Noţiunea de celulă

De la cele mai mici bacterii până la uriaşele
balene din ocean, sau de la parameci până la
algele brune cu o lungime de sute de metri din
mări, toate organismele sunt constituite din uni-
tăţi minuscule, din una sau mai multe celule.

Majoritatea celulelor nu sunt vizibile cu ochiul
liber, mărimea medie a lor fiind de ordinul
micrometrilor. De la aceasta fac excepţie numai
câteva celule de dimensiuni mari, ca de exemplu
ovulele păsărilor sau pilozităţile de pe suprafaţa
unor plante. 

Studierea celulei a devenit posibilă după inven-
tarea microscopului. Cu toate că Robert Hooke a
descris deja în 1665 structura celulară a secţiunilor de
la suprafaţa plutei sau a miezului de soc, a fost nevo-
ie de aproape două secole până la acceptarea ideii că
toate organismele vii au organizare celulară. În 1883,
naturalistul englez Robert Brown (1773 – 1858) des-
coperă nucleul celular. Această descoperire a fost un
bun început pentru a lansa cercetările îndreptate spre
studierea celulei din secolul 19. Studiind celulele
vegetale şi nucleul acestora, botanistul german
Mathias Schleiden (1804 – 1881) ajunge în 1838 la
concluzia că unitatea structurală de bază a fiecărui
organism vegetal este celula. Un an mai târziu, anato-
mistul german Theodor Schwann (1810 – 1882)
declară acelaşi lucru referitor la organismele animale,
iar în lucrarea sa Coincidenţe în structura şi creşterea
plantelor şi animalelor, ridică teoria celulară la rang
universal.

Şi o singură celulă poate fi un organism inde-
pendent, cum sunt şi bacteriile procariote, sau un
unicelular eucariot. În schimb, la eucariotele
pluricelulare, pentru îndeplinirea unor sarcini
comune, celulele se organizează sub formă de
aglomerări, colonii de celule, respectiv ţesuturi. 

În pofida dimensiunilor minuscule ale celulei,
structura şi funcţionarea acesteia sunt foarte
complicate. De exemplu, pentru desfăşurarea
proceselor metabolice intracelulare, şi cele mai
simple celule au nevoie de mai multe mii de
enzime, fiecare din acestea catalizând o reacţie
biochimică diferită. Diferitele reacţii se des-

făşoară în spaţii separate. Această structură
complexă este rezultatul unui proces îndelungat
de evoluţie. Forma ei ancestrală este celula pro-
cariotă (Fig. 63). La aceste celule, membrana
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Fig. 63 Imaginea electromicroscopică a celulei pro-
cariote 

Fig 64. Imaginea electromicroscopică a celulei eucar-
iote
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celulară înconjoară citoplasma, în care nu se
găseşte un nucleu delimitat, materialul genetic
aflându-se liber în citoplasmă. Mai târziu, în
decursul evoluţiei apare celula eucariotă, în
citoplasma căreia se află un nucleu bine delimi-
tat (Fig. 64). În afară de nucleu, procesul evolu-
tiv a mai dat naştere la numeroase alte for-
maţiuni intracelulare în celula eucariotă (Fig.
65). 

Citoplasma şi membranele 
biologice

Cea mai mare parte a celulei este ocupată de
citoplasmă, care are un conţinut ridicat de apă,
în care se găsesc ioni şi molecule organice mai
mici în stare dizolvată. Majoritatea macromole-
culelor organice care se găsesc în citoplasmă
sunt de tip proteic. O parte din acestea sunt enzi-
me, altele sunt elemente constituente ale cito-
plasmei. Privită la microscopul electronic, struc-
tura citoplasmei se prezintă simplă. 

Însă analizele făcute la microscopul electro-
nic au relevat că citoplasma nu poate fi conside-
rată o simplă masă semifluidă gelatinoasă, deoa-
rece are un schelet structural considerabil.
Acesta este o reţea de fibre proteice care se reor-
ganizează permanent şi ocupă spaţiul dintre
membrana celulară şi nucleu. Acest schelet de
fibre proteice determină forma celulei şi facili-
tează mişcarea intracelulară a organitelor din
componenţa celulei. 

În celulă au loc concomitent mai multe mii de
reacţii biochimice. Pentru ca acestea să decurgă
neperturbate, este nevoie ca fiecare să dispună
de un spaţiu de reacţie relativ independent.
Delimitarea acestor spaţii se realizează prin
membrane biologice. Rolul primordial al mem-
branelor este de a delimita un anumit spaţiu de
mediul înconjurător. În interiorul celulei, mem-
branele separă spaţiile care găzduiesc diferitele
reacţii biochimice de la nivelul diferitelor orga-
nite, dar şi membrana externă a celulei este tot o
asemenea membrană biologică. 

La baza fiecărei membrane biologice stă un
strat dublu de molecule lipidice. Cele mai răs-
pândite lipide din componenţa membranelor
sunt cele din grupa fosfatidelor. În mediu apos,
aceste molecule se aranjează în strat dublu, for-
maţiune care necesită cea mai mică cantitate de
energie (Fig. 66). Pe ambele feţe ale stratului
dublu, spre apă se îndreaptă capetele polare ale
moleculelor, formând o zonă hidrofilă. Lanţurile
nepolare de hidraţi de carbon ale fosfatidelor
sunt orientate înspre interiorul membranei duble
şi formează o zonă hidrofobă, de unde apa este
eliminată. Pentru ca partea hidrofobă a fosfati-
delor să nu intre în contact cu apa, stratul dublu
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1. Documentaţi-vă! Care este explicaţia ştiinţifică
a apariţiei celulelor eucariote?
2. Comparaţi cu ajutorul imaginilor electromi-

croscopice, care sunt diferenţele dintre procariote şi
eucariote. 
3. De ce poate fi celula eucariotă de o sută de ori

mai mare decât cea procariotă?
4. Comparaţi structura celulei vegetale şi a celei

animale. 

Fig. 65 Modelul spaţial al unei celule eucariote
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cito-
plasmă

nucleu
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ribozomi

aparat
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se curbează la margini şi formează un spaţiu
închis din toate direcţiile. 

Deplasarea verticală a moleculelor de lipide
în stratul dublu, trecerea dintr-un strat în altul, se
produce foarte rar. În schimb, deplasările latera-
le, în cadrul aceluiaşi strat, sunt frecvente.
Moleculele lipidice învecinate se deplasează cu
uşurinţă. Prin aceasta, straturile duble lipidice
prezintă proprietăţi ce le apropie mai mult de
lichide, decât de scheletele rigide. Astfel se
explică flexibilitatea şi capacitatea de mulare
ieşită din comun a membranelor. 

În afară de lipide, în structura membranelor
intră şi proteinele de membrană, care se
poziţionează conform structurii terţiare în stratul
dublu lipidic (Fig. 67). Zona nepolară a mole-
culei lor se afundă în zona hidrofobă a stratului
dublu lipidic, iar zonele polare sunt în contact cu
mediul apos. Legăturile dintre proteinele de
membrană şi stratul dublu de lipide sunt de mai
multe feluri. Anumite tipuri de proteină se aşea-
ză pe suprafaţa membranei şi se afundă în stra-
tul lipidic într-o măsură mai mică sau mai mare.
Alte tipuri de molecule proteice străbat grosi-
mea membranei şi asociindu-se formează chiar
canale între cele două feţe ale membranei.
Deoarece toate proteinele de membrană se
găsesc în stratul dublu lipid, acestea se pot mişca

lateral la fel de liber precum moleculele de lipi-
de (Fig. 68). 

Pe suprafaţa externă a membranei, de protei-
ne şi lipide se leagă şi hidraţi de carbon. În timp
ce lipidele sunt un element constituent al tuturor
membranelor, diferenţa dintre membrane este
dată de componenta proteică şi de lanţurile de
hidraţi de carbon legaţi de acestea. Prezenţa lor
face posibilă ca diferite molecule sau celule să
recunoască membrana respectivă, sau să facilite-
ze cuplarea lor cu membrana. 

Fiecare citoplasmă este delimitată de mediul
înconjurător de o membrană biologică cu o gro-
sime medie de 5 – 10 nanometri, numită mem-

brană citoplasmatică. Funcţionarea ei determi-
nă schimbul de substanţe dintre mediul extern şi
interiorul celulei. La unele celule, membrana
este acoperită de o capsulă externă numită pere-
te celular (Fig. 69). Acest perete nu este o mem-
brană, este alcătuit din diferite molecule de poli-
zaharide. De exemplu, peretele celulei vegetale
este din celuloză. Şi celulele procariote şi cele
ale fungilor au perete celular. Peretele celular
protejează celula de efectele mediului extern şi îi
conferă un înveliş rigid, fără a împiedica schim-
bul de substanţe desfăşurat prin membrana celu-
lară. 

Membranele biologice se află şi în interiorul
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Fig. 66 Baza membranelor biologice o constituie
stratul dublu de lipide

Fig. 67 Aşezarea proteinelor de membrană în stratul
lipidic dublu

spaţiu extracelular

spaţiu intracelular

1-160 8. törd roman 03 08.qxp:1-160 7. törd.qxd  3/8/16  12:38 PM  Page 53



54 ELEMENTELE CELULEI

Fig. 68 Structura membranei celulare

faţa externă 
a membranei                        

faţa internă 
a membranei           

proteine de
membrană              

lanţuri de hidraţi de carbon

strat lipidic dublu

Fig. 69 Imaginea electromicroscopică a membranei
de-a lungul peretelui celular vegetal

Fig. 70 Imaginea electromicroscopică a ribozo-
milor şi reticulului endoplasmatic
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citoplasmei. Asemenea membrane endoplasma-
tice formează reticulul endoplasmatic (Fig.
70). Acesta este răspândit prin toată citoplasma,
cel mai des având formă tubulară şi formând un
sistem compus din cavităţi saciforme aplatizate.
Pe suprafaţa externă a sacilor se află numeroşi
ribozomi, legaţi de proteinele de membrană. Pe
suprafața lor se desfăşoară o intensă sinteză de
proteine, în interiorul cavităţilor saciforme se
depozitează materialele sintetizate şi prin aces-
tea sunt transportate (Fig. 71). 

Schimbul de substanţe prin
membrană

Membranele nu au numai rol de delimitare în
celulă, ele determină şi relaţia celulei cu mediul
înconjurător. Acest lucru se manifestă prin
schimbul de materii ce se produce prin membra-
ne. De exemplu, celula se aprovizionează din
mediul înconjurător cu diferite substanţe necesa-
re metabolismului celular, apoi elimină sub-
stanţele reziduale, toate acestea prin membrana
celulară. Dar un schimb intens de substanţe se
desfăşoară şi în interiorul celulei, în citoplasmă,
între diferitele elemente componente ale celulei.
Şi în acest caz, schimburile de substanţe se fac
prin diferite membrane. Schimburile de sub-
stanţe efectuate prin membrane biologice au fost
denumite cu termenul generic de procese de

transport. 

Permeabilitatea diferitelor membrane prezintă
diferenţe mari faţă de diferite substanţe. Există
substanţe care trec prin membrană aproape
neperturbate, însă alte substanţe, pentru a trece
prin membrană, necesită un consum însemnat de
energie. Dacă procesul de transport nu necesită
energie, este denumit transport pasiv. Cel mai
simplu caz din această categorie este când în
cele două părţi ale unei membrane semipermea-
bile, o anumită substanţă se află în concentraţii
diferite, din care cauză are loc o migraţie de sub-
stanţă înspre partea cu concentraţie mai mică.
Deoarece majoritatea membranelor permit tre-
cerea apei mai uşor decât pe cea a substanţelor
dizolvate în ea, între spaţiile interne şi externe
delimitate cu membrană se produc procese
osmotice. 

Pentru menţinerea permanentă a mediului intern al
celulelor, trebuie să se formeze un echilibru osmotic
între celulă şi mediul extern. De exemplu, eritrocitele
umane menţin echilibrul osmotic prin echivalentul
presiunii osmotice a unei soluţii de clorură de sodiu
de 0,85%. Această valoare corespunde presiunii
osmotice a plasmei sanguine. Dacă eritrocitele ajung
într-o soluţie cu concentraţie mai redusă sau apă cura-
tă, apa pătrunde în interiorul celulei. Dar pentru că
substanţele dizolvate nu părăsesc interiorul celulei, iar
cantitatea de apă nu scade, odată cu creşterea presiu-
nii osmotice, celula se tumefiază, apoi se fisurează.
Dacă eritrocitele sunt puse în soluţie concentrată de
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Fig. 71 O parte a membranei endoplasmatice, cu ribo-
zomii ataşaţi

ARNm

lanţ polipeptidic
în formare            

proteină fixatoare 
a ribozomului

ribozom

1. Care sunt caracteristicile citoplasmei? 
2. Care este rolul membranelor în procesele biolo-

gice?
3. Din ce sunt alcătuite membranele biologice?
4. Prin ce se caracterizează stratul dublu de lipide?
5. Cum se aşează proteinele în membrană?
6. Care este diferenţa dintre membrana celulară şi

peretele celular din punctul de vedere al materiale-
lor constituente şi al structurii?
7. Care este rolul membranelor endoplasmatice?
8. Comparaţi peretele celular al unui parameci cu

al unei bacterii. 
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sare, după scurt timp acestea se zbârcesc, pentru că
difuzarea apei din celulă înspre spaţiul extracelular nu
este împiedicată de membrana celulară.

Apa şi câteva molecule organice cu structură
simplă trec prin membrane prin transport pasiv.
Calea parcursă de anumite substanţe care ajung
în celulă prin transport pasiv depinde de mări-
mea moleculelor acestora. Pentru substanţe de
anumite dimensiuni, trecerea de pe o parte a
membranei pe cealaltă se face prin canalele for-
mate de proteinele care străbat toată grosimea
membranei. La altă grupă de substanţe introduse
în celulă prin transport pasiv, dimensiunea
moleculei nu creează dificultăţi în străbaterea
membranei. Acestea sunt molecule nepolare,
care în timpul străbaterii membranei se dizolvă
în stratul bilipidic şi astfel pătrund în celulă. 

Numai o mică parte a schimbului de substanţe

din celulă se face prin transport pasiv. În celulă
se desfăşoară un număr mare de procese în care,
conform concentraţiilor de substanţă de pe cele
două părţi ale membranei, sensul schimbului ar
trebui să fie contrar celui propriu-zis. De exem-
plu, neuronul eliberează în mediu ioni de sodiu,
în timp ce în spaţiul extracelular numărul ionilor
de sodiu este de zece ori mai mare. Acest proces
se poate desfăşura numai cu aport de energie, şi
a fost denumit transport activ. Acesta se carac-
terizează prin utilizarea energiei provenite din
moleculele de ATP pentru a transporta anumite
substanţe în mediul cu concentraţie mai ridicată.
Prin asemenea mecanism sunt transportaţi prin
membrane ionii şi moleculele mai mici, dar şi
moleculele organice cu structură polară, de
dimensiuni mai mari (Fig. 73). 

Însă transportul acestor substanţe nu este
numai o problemă energetică. Pentru traversarea
membranei mai sunt necesare şi aşa-numite sub-
stanţe de transport sau proteine integrate.
Acestea sunt molecule proteice aflate la supra-
faţa membranei, care au pe suprafaţa lor locuri
de cuplare specifice pentru fixarea anumitor
substanţe, care trebuiesc transportate. Acestea se
cuplează cu proteina de transport, care le depla-
sează şi le predă proteinelor care străbat mem-
brana, care vor transfera substanţa pe partea cea-
laltă a membranei. Astfel, glucoza care va fi
introdusă în celulă mai întâi se cuplează cu par-
tea externă a unei proteine de membrană şi
determină modificarea structurii spaţiale a aces-
teia, se închide spre exterior şi se deschide spre
interior, spre citoplasmă, lăsând drum liber glu-
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Fig. 72 Transportul glucozei prin membrană
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cozei. În final, glucoza se desprinde de proteină
şi pătrunde în celulă (Fig. 72). 

Transportul intracelular al substanţelor este
realizat de o structură prezentă în toate celulele
eucariote, numită aparatul Golgi (Fig 74).
Funcţionarea acestuia este strâns corelată cu sin-
teza de proteine de la nivelul reticulului endo-
plasmatic. Proteinele sintetizate ajung de pe
membrana endoplasmatică (Fig. 76) „ambalate”
în mici saci membranoşi, în aparatul Golgi, căp-
tuşit de asemenea cu membrană biologică. Aici
are loc o transformare a proteinelor – de exem-
plu, de acestea se ataşează catene de hidraţi de
carbon – apoi, ambalate în membrană, proteine-
le sunt transportate la locul utilizării (Fig. 75).
Astfel ajung la destinaţie proteinele de membra-
nă ale membranei celulare în construcţie, sau
proteinele descompuse cu ajutorul lizozomilor
în afara celulei. 

Aparatul Golgi a fost descoperit de italianul
Camillo Golgi (1844 – 1926), cercetător al biologiei
celulare, care s-a ocupat în special de cercetarea
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Fig. 75 Funcţionarea aparatului Golgi
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Fig. 74 Aparatul Golgi
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neuronilor. La preparatele microscopice a aplicat
metode de colorare speciale. Astfel a pus în evidenţă
elemente celulare care nu erau vizibile până atunci. 

Lizozomii sunt formaţiuni veziculare delimi-
tate de membrane, care conţin enzime de des-
compunere (digestive). Anumiţi lizozomi des-
compun substanţele ajunse în celulă, alţii conţin
enzime care descompun substanţele proprii ale
celulei. Acestea efectuează descompunerea ele-
mentelor constituente neutilizate sau a diferite-
lor fragmente celulare (Fig. 77). 

În afară de transportul activ şi pasiv al diferi-
telor substanţe dizolvate, prin membrana celula-
ră mai tranzitează macromolecule sau particule
solide sau lichide şi mai mari ca acestea. În
ambele situaţii are loc o înglobare a substanţelor
în celulă, proces denumit endocitoză (Fig. 77).
În urma acestui proces, particulele sunt înconju-
rate tot mai mult de membrana celulară, până
când membrana se închide în jurul particulei,
formând o veziculă membranoasă în interiorul
celulei. 
După degradarea enzimatică a particulei înglo-
bate, moleculele utilizabile ajung în citoplasmă,
resturile vor fi înlăturate prin membrana celula-
ră – procesul invers celui dinainte, care a fost
denumit exocitoză. 
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Fig. 77 Procesul de endocitoză şi exocitoză

ENDOCITOZĂ
EXOCITOZĂ

membrană 
celulară                               

citoplasmă

activitatea de descompunere a enzimelor
lizozomale

1. Enumeraţi moleculele care intră în componenţa
membranelor biologice. Daţi exemple de substanţe
care apar în citoplasmă: molecule anorganice,
molecule organice, ioni, molecule organice coloida-
le.
2. Care este rolul proceselor de transport?
3. Ce este transportul pasiv? Enumeraţi tipurile de

transport pasiv. 
4. Prin ce se caracterizează transportul activ?
5. Explicaţi fenomenul de endocitoză şi exocitoză

folosind Fig. 77.
6. Comparaţi fenomenul de difuzie cu cel de

osmoză. 
7. Prin ce experienţe se poate vizualiza osmoza?
8. Enumeraţi exemple de transport activ şi pasiv

desfăşurate în celulă. 
9. Ce procese se desfăşoară în organismul viu prin

difuzie şi care prin osmoză?
10. Scrieţi exemple de endocitoză desfăşurată în
organismul uman.
11. Urmăriţi drumul substanţelor înglobate în celu-
lă: modul internalizării, felul digestiei, eliminarea
substanţelor reziduale.

Fig. 76 Membrana endoplasmatică din jurul nucleului
şi „pacheţelele” învelite în membrane
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Cromatoforii şi mitocondriile

Atât la procariote, cât şi la eucariote, captarea
energiei luminoase se face cu ajutorul unor pig-
menţi. În interiorul celulei, aceşti pigmenţi se
leagă de proteinele de membrană. În celulele
eucariote vegetale, asemenea membrane for-
mează organite distincte, numite cromatofori.

În regnul vegetal, forma, mărimea, aşezarea în
celulă a cromatoforilor diferă semnificativ. În
celulele algelor apar unul sau mai mulţi croma-
tofori mai mari cu forme variate. În celulele
plantelor superioare se găseşte un număr mare
de cromatofori sferici sau lenticulari. S-au făcut
calcule, care arată că pe un milimetru pătrat al
frunzei de ricin se află aproape o jumătate de
milion de cromatofori distribuiţi uniform în
celule. Dar fiind vorba de cromatoforii oricărei
specii vegetale, o trăsătură comună a funcţionă-
rii lor este că în acestea are loc fenomenul de
fotosinteză. 

La cianobacteriile procariote încă nu vorbim de
cromatofori propriu-zişi. Cromatofori individuali,
delimitaţi în citoplasmă prin membrane, apar prima
oară la algele eucariote. Interiorul acestora are o
structură simplă lamelară, membranele interne separă
spaţii saciforme aplatizate. Începând cu muşchii,
plantele superioare, cromatoforii au lamelele mem-
branelor interne organizate în formă de coloane. 

Cromatoforii plantelor superioare sunt sepa-
rați de citoplasmă printr-o membrană externă. În
spaţiul intern delimitat de membrana externă se
află stroma (Fig. 78). Pe imaginea microsco -
pului electronic se poate observa că lichidul
stromatic este străbătut de lamelele membranei
interne. În anumite locuri acestea se stratifică
multiplu şi formează structuri denumite grane.
Forma granei este asemănătoare unei coloane
formate din discuri suprapuse (Fig. 79). 

Procesele de absorbţie a luminii şi transfor-
mare a ei în energie chimică se desfăşoară la
nivelul granelor. Pigmenţii fotoabsorbanţi for-
mează sistemele fotochimice I şi II prin cuplarea
cu proteinele de membrană. Fotonii din fascicu-
lul luminos excită moleculele de clorofilă a sis-
temelor fotochimice. Electronii eliberaţi în urma
excitării luminoase vor fi preluaţi de sistemul de
transport al electronilor, legat tot de proteinele

de membrană. Prin acestea, fluxul de electroni
excitaţi se desfăşoară în sens unic spre molecu-
lele de NADP, cu rol de acceptori finali de elec-
troni, care se găsesc în membrana din stroma
(Fig. 80).

În acelaşi timp, protonii eliberaţi în urma pro-
ceselor desfăşurate pe partea cealaltă a membra-
nei, se acumulează în spaţiul din interiorul gra-
nei. Stratul bilipidic al membranei este imper-
meabil pentru electroni. Astfel, între spaţiile din
cele două părţi ale membranei apare o deosebi-
re semnificativă între concentraţiile de H+.
Această situaţie dispare, când prin canalele de
proteine –pori – ai membranei, protonii sunt eli-
minaţi în spaţiul extracelular, unde acestea reduc
moleculele de NADP. Energia provenită din
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Fig. 79 Structura cromatoforului

stroma

grană

membrană internă

membrană externă

Fig. 78 Imaginea electromicroscopică a unui cromato-
for verde
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diferenţa de concentraţie apărută în urma elimi-
nării ionilor de H+ este utilizată pentru sinteza de
ATP. 

Celelalte etape ale fotosintezei au loc în stro-
ma cromatoforului. Prin utilizarea moleculelor
de NADPH+ şi ATP formate în reacţia fotochi-
mică aici are loc fixarea şi reducerea dioxidului
de carbon atmosferic în molecule organice.
Hidraţii de carbon astfel sintetizaţi sunt utilizaţi
direct sau depozitaţi în celule. 

În celulă, atât sinteza, cât şi anumite faze ale
descompunerii hidraţilor de carbon se desfăşoa-
ră legat de membranele celulare. În celulele pro-
cariote, aceste fenomene se desfăşoară pe
reţeaua de membrane din citoplasmă. În celulele
eucariote apare un organit specializat, mitocon-

dria, la nivelul căreia se desfăşoară aceste pro-
cese. Majoritatea mitocondriilor sunt de formă
cilindrică, au mărimi asemănătoare bacteriilor.
Numărul lor în diferitele celule variază în limite
largi. De exemplu, unicelularele ciliate au o sin-
gură mitocondrie, în celulele hepatice ale mami-
ferelor se pot afla mai multe mii. În celule gli-
coliza se desfăşoară în citoplasmă, iar dintre
procesele oxidării biologice, ciclul acidului
citric şi oxidările terminale au loc la nivelul
mitocondriilor. 

Asemănător cromatoforilor, şi mitocondriile
sunt înconjurate de o membrană externă, care le
separă de citoplasmă (Fig. 81). În interiorul
acesteia se află o membrană internă, ale cărei

pliuri lamelare sau tubulare pătrund în interiorul
mitocondriei, în matricea mitocondrială.
Suprafaţa totală a pliurilor este foarte mare. De
exemplu, la o celulă hepatică cu mai multe mii
de mitocondrii, suma suprafeţei membranelor
lor interne este de peste zece ori mai mare decât
suprafaţa externă a întregii celule hepatice.
Această suprafaţă întinsă a membranei interioa-
re împarte spaţiul interior al mitocondriei în mai
multe compartimente. Această structură face
posibilă separarea în spaţiu a numeroaselor
etape ale procesului de descompunere (Fig. 82). 

Ciclul acidului citric se desfăşoară în matri-
cea mitocondriei. Hidrogenul eliberat este
transportat de moleculele de NAD pe suprafaţa
membranei interioare (Fig. 83). Apoi este pre-
luat de proteinele membranei interne sub formă
de protoni şi electroni. În sistemul de transport
al electronilor, conectat cu proteinele de mem-
brană, fluxul de electroni se desfăşoară unidi-
recţional, în direcţia acceptorului final de elec-
troni, oxigenul respirator. Trecând prin mem-
brana internă, electronii ajung în spaţiul inter-
membranar perimitocondrial, unde se acumu-
lează. Astfel, între spaţiile de pe cele două părţi
ale membranei interne apare o diferenţă semni-
ficativă a concentraţiilor de H+. Protonii pot
trece spre matrice numai prin canalele proteice
destinate transferului de ioni, unde se cuplează
cu oxigenul acceptor de electroni şi se transfor-
mă în apă. Energia provenită din diferenţa de
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Fig. 80 Procesul transformării energiei luminoase în interiorul membranei. 

plasmalema 
cromatoforului

membrana externă a
granei

stroma
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reducţional

NADPH
NADP

ATP
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H+O2 H2O

e–

e–
H+
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concentraţie este utilizată pentru sinteza de
ATP. Deoarece 95% din moleculele de ATP
rezultate din descompuneri se formează în
mitocondrii, putem considera aceste organite ca
centrii energetici ai celulei. 

Corelaţia dintre sinteza de ATP şi procesele de
membrană a fost descrisă pentru prima oară în 1961
de biochimistul englez Peter Mitchell (1920 – 1992),
în cadrul teoriei chemiosmotice. Ulterior, principalele
puncte ale teoriei au fost confirmate şi prin experi-
mente. Baza acestei teorii este că sursa de energie
pentru sinteza de ATP din celule provine din procese-
le de transport al electronilor ce se produc la nivelul
membranelor, deoarece energia eliberată în decursul
transportului de electroni este folosită direct la forma-
rea unei diferenţe a concentraţiei de H+ între spaţiile

de pe cele două părţi ale membranei. Când începe
echilibrarea concentraţiei prin canalele ionice ale pro-
teinelor de membrană, energia eliberată aici este utili-
zată la sinteza de ATP. Principiul de bază este valabil
atât pentru fenomenele fotosintetice din cromatofori,
cât şi pentru oxidările terminale din mitocondrii.
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Fig. 81 Imaginea electromicroscopică a mitocondriei Fig. 82 Structura mitocondriei

matrice

membrană externă                            membrană internă

Fig. 83 Procesul oxidării terminale desfăşurat în membrană

matricea din interior              

membrana interioară

spaţiul intermembranar

ciclul acidului
citric ATP

ADP
NADH  NAD+ H2O O2

H+

1. Prin ce se caracterizează structura cromatofori-
lor şi a mitocondriilor? Faceți o comparație între 
ele!
2. Care este corelaţia dintre structura cromatofo-

rului şi procesul fotosintezei?
3. Care este corelaţia dintre structura mitocondrii-

lor şi unele etape ale oxidării biologice?

e– e–

H+
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Nucleul şi diviziunea celulară

Un element component specific celulelor 
eucariote este nucleul (Fig. 84). De regulă are
formă globulară sau lenticulară. Majoritatea
celulelor au un singur nucleu, dar există şi celu-
le cu două sau mai multe nuclee. Nucleul este
despărţit de citoplasmă prin membrana nucleară,
formată din două straturi, cea externă fiind în
contact direct cu membrana endoplasmatică, şi
pe suprafaţa ei aflându-se numeroşi ribozomi.
Pe imaginea electromicroscopică a membranei
nucleare se văd clar porii care străbat toată gro-
simea membranei. Prin aceşti pori se desfăşoară
schimburile metabolice ale proteinelor şi acizi-
lor nucleici între nucleu şi citoplasmă (Fig. 85).

În interiorul nucleului apare o unitate bine
diferenţiată denumită nucleol. Aici are loc sinte-
za moleculelor de ADNr, precum şi a proteinelor
ribozomale. Prin conjugarea cu proteinele, ARNr
realizează structurile cuaternare caracteristice
proteinelor din ribozomi. În interiorul nucleului
se găseşte nucleoplasma, care conţine în mare
parte molecule de acizi nucleici şi proteine sau
elementele constituente ale acestora, precum şi
diferiţi ioni dizolvaţi în apă. Masa din nucleu
alcătuită din moleculele de ADN şi proteinele
conjugate este denumită cromatină (Fig. 86).

În anumite stadii ale funcţionării celulare, cro-
matina apare bine evidenţiată, sub forma unei
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nucleol

pori

membrana nucleară                            
ribozomi

nucleo-
plasma

membrană
endoplasmatică

Fig. 84 Structura şi imaginea electromicroscopică a
nucleului

Fig. 85 Structura şi imaginea electromicroscopică a
membranei nucleare şi a porilor Fig. 86 Structura unei cromatine

ADN

proteină
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mase compacte. Când se prezintă sub această
formă, poartă denumirea de cromozom. Acest
cuvânt compus, de origine greacă provine din
cuvintele croma, care înseamnă culoare, şi soma,
care înseamnă corp. Denumirea face referire la
proprietatea acestui corpuscul de a se colora
intens, proprietate folosită în perioada de început
a cercetărilor histologice, efectuate cu ajutorul
microscopului optic, când cromozomii erau stu-
diaţi sub forma unor preparate colorate (Fig. 87).

Cu toate că în celulele procariote nu se găseşte
nucleu, ele au material nuclear care conţine ADN.
Acesta apare aşezat în formă de cerc şi nu se leagă
în molecule proteice, deci nu constituie cromozomi.
Cromozomii cu structură complicată, formaţi din
molecule de ADN cuplate cu proteine apar numai în
celulele eucariote. În timp ce la majoritatea proca-
riotelor, materialul nuclear este alcătuit dintr-o sin-
gură moleculă de ADN, în fiecare celulă eucariotă se
găsesc mai mulţi cromozomi. Numărul lor variază în
limite largi, în funcţie de specie. Există viermi, în ale
căror celule se găsesc câte doi cromozomi, dar se
cunosc şi fluturi care au în fiecare celulă câte 380 de
cromozomi. Celulele care constituie corpul uman au
câte 46 de cromozomi. De asemenea, şi cantitatea de
ADN din cromozomi variază. Lungimea totală a
moleculei de ADN din nucleul celulelor de drojdie

este de 12 milimetri, această cifră la găinile domes-
tice fiind de 65 centimetri, iar la om ajunge la 2
metri.

Moleculele de ADN din cromozomi stochea-
ză informaţia necesară sintetizării proteinelor
celulare. Dublarea ADN-ului şi diviziunea celu-
lară fac posibilă ca această informaţie să se
transmită la celulele din generaţia următoare.
Procesul ciclic al diviziunii celulare, care, por-
nind de la stadiul dinaintea sintezei de ADN,
parcurge etapele sintezei de ADN, a diviziunii
celulare şi ajunge din nou la etapa de pornire,
este denumit ciclul celular (Fig. 88). 
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Fig. 87 Imaginea electromicroscopică a unui cromo-
zom uman

Fig. 88 Etapele ciclului celular şi imaginea electromi-
croscopică a celulelor în diviziune
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Prima etapă a ciclului celular este o perioadă de
repaus, de o durată variabilă, în care are loc sin-
teza de ARNm, şi se formează câteva proteine
enzimatice. Celulele care se divid sistematic,
cum sunt cele de la vârful rădăcinilor în creşte-

re, rămân în această fază numai câteva ore.
Următorul pas este etapa dublării ADN-ului,
care ocupă aproape jumătate din timpul necesar
unui ciclu celular complet. În această fază, pe
lângă sinteza de ADN are loc şi sintetizarea pro-
teinelor conjugate cu ADN-ul, deci are loc for-
marea masei cromozomiale a celulei. Etapa de
după sinteza de ADN ţine o perioadă scurtă, în
care are loc sinteza unor noi molecule de ARNm
şi proteine. Aceasta este urmată de perioada de
reproducere celulară, proces care necesită în
general 1-2 ore. În decursul ei are loc diviziunea
cromozomilor, apoi a celulei, iar cele două celu-
le rezultate intră în perioada de repaus. 

Dacă în urma diviziunii celulare rezultă celu-
le cu acelaşi număr de cromozomi ca celula
parentală, procesul se numeşte mitoză. În etapa
finală a mitozei, masa cromatinică dublată a
nucleului devine vizibilă la microscopul electro-
nic şi se condensează sub formă de cromozomi
cu structură compactă (Fig. 89). Pe cromozomii
în formare se pot vedea segmentele care se vor
despărţi, denumite cromatide. Perechile de cro-
matide se unesc prin centromer (chiasmă). 

În decursul mitozei, membrana nucleară se
dizolvă, iar între cei doi poli ai celulei, din pro-
teinele citoplasmatice se formează filamente
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Fig. 89 Formarea cromozomilor
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Fig. 90 Procesul mitozei
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subţiri. Denumirea de mitoză provine de la aces-
te filamente (Fig. 90). De aceste filamente se
ataşează cromozomii prin centromer, la nivelul
planului – sau plăcii – ecuatoriale ale celulei.
Apoi, cromatidele se despart la nivelul centro-
merului, şi de-a lungul filamentelor, se depla-
sează spre cei doi poli opuşi ai celulei. Ajunşi la
extremităţile celulei, are loc decondensarea cro-
mozomilor şi transformarea lor în câte o masă
cromatinică, din care se formează doi nuclei fii.
În jurul noilor nuclei se formează membrane
nucleare noi, şi începe diviziunea celulei la nive-
lul plăcii ecuatoriale. Diviziunea se termină prin
formarea de membrane celulare între cele două
celule fiice, folosind elemente membranoase
existente (Fig. 91). 

Cuvântul grecesc „mitos” înseamnă fir sau fila-
ment, mitoza fiind diviziunea prin filamente. 

Dintre elementele celulare, rolul principal în
coordonarea diviziunii celulare revine nucleului cu
conţinut de ADN. Însă în afară de nucleu, mai există

alte două componente celulare  capabile să se dividă
în mod individual. Acestea sunt; cromatoforii şi mito-
condriile. Ambele au conţinut propriu de ADN, care
se aseamănă cu molecula circulară de ADN specifică
procariotelor. O parte a proteinelor celor două organi-
te este sintetizată pe baza unor informaţii stocate în
ADN-ul propriu. Restul sunt sintetizate în nucleu,
informaţia genetică necesară sintetizării lor fiind sto-
cată în moleculele de ADN din nucleu. 
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Fig. 91 Imaginile efectuate la microscopul optic despre diviziunea unei celule vegetale prin mitoză

1. Prezentaţi structura nucleului. 
2. Care sunt diferenţele între masa cromatinică,

cromozomi şi cromatide?
3. Care este rolul ciclului celular şi care sunt eta-

pele lui?
4. Cum se desfăşoară mitoza? Prezentaţi diferitele

etape ale diviziunii celulare. 
5. Care este rolul porilor de pe membrana nuclea-

ră?
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66 REZUMAT

REZUMAT

Fiecare organism viu este format din una sau mai
multe unităţi minuscule numite celule. Mare parte a
volumului intern al celulelor vii este ocupat de cito-
plasmă. Aceasta este de fapt o reţea formată din
fibre proteice în continuă reorganizare, cu conţinut
ridicat de apă, în care se află dizolvaţi ioni şi mole-
cule organice mai mici. Delimitarea citoplasmei şi a
spaţiilor ei interioare se face prin membrane biolo-
gice. Baza acestor membrane este dată de un strat
lipidic dublu. Partea nepolară a moleculelor de
hidraţi de carbon, orientată spre interiorul membra-
nei, conferă caracter hidrofob, iar partea polară a
moleculelor, orientată înspre exterior, conferă carac-
ter hidrofil stratului bilipidic. În structura membra-
nei intră şi proteine, acestea fiind înglobate în dife-
rite măsuri în grosimea stratului de lipide. Atât lipi-
dele, cât şi proteinele se pot deplasa lateral relativ
uşor în planul membranei. Membrana care delimi-
tează citoplasma se numeşte membrană citoplasma-
tică. Membrana citoplasmatică a procariotelor, ciu-
percilor şi plantelor este acoperită la exterior de un
perete gros denumit capsulă. Reţeaua interioară de
membrane a citoplasmei formează reţeaua endo-
plasmatică, care are rol în sinteza proteinelor, ade-
verit şi de numărul mare de ribozomi aflaţi pe aceas-
tă formaţiune. 

În interiorul celulei, membranele nu au numai rol
de delimitare, prin schimbul de substanţe ce se des-
făşoară prin ele ci, realizează o strânsă legătură a
celulei cu mediul. Schimburile de substanţe des-
făşurate prin membrana celulară sunt denumite cu
termenul generic de procese de transport. Dacă
procesele nu necesită energie suplimentară din par-
tea celulei, de exemplu un simplu fenomen de difu-
zie, atunci este denumit transport pasiv. Dacă pen-
tru transportul substanţei respective prin membrană
este nevoie alocarea de energie din resurse biologi-
ce, procesul este denumit transport activ. Centrul
pentru transportul substanţelor în interiorul celulei
este aparatul Golgi, care asigură ambalarea sub-
stanţelor de transportat în membrane, până ajung la
destinaţie. 

Particule solide sau picături de lichid mai mari
pătrund în celulă prin endocitoză, şi sunt eliminate
prin exocitoză. 

Fixarea energiei luminoase se face cu ajutorul
unor pigmenţi, în structura membranei. La celulele

eucariote, organitele cu acest rol se numesc croma-
tofori. Aceştia sunt separaţi de citoplasmă printr-o
membrană externă. Spaţiul intern al organitelor este
completat de stromă, segmentată de plăci formate
din pliuri ale membranei interne, şi care compun
numeroase grane. De proteinele membranelor gra-
nare se leagă pigmenţii fotoabsorbanţi. În urma
fotosintezei ce are loc la acest nivel, între cele două
spaţii separate de membrană, apare o diferenţă con-
siderabilă a concentraţiei de H+, energia acesteia
fiind folosită în procesul de egalare a concentraţiilor
la sinteza de ATP. 

Oxidarea biologică, care la eucariote se desfăşoa-
ră în mitocondrii, este legată de asemenea de siste-
mele de membrane. Şi în acest caz, diferitele spaţii
de reacţie sunt separate printr-un sistem de membra-
ne interne şi externe. Moleculele de H+ eliberate în
timpul proceselor se acumulează în spaţiul dintre
cele două membrane, şi astfel, între spaţiile de pe
cele două părţi ale membranei interne, apare o dife-
renţă semnificativă a concentraţiei de H+. Energia
utilizabilă din această sursă face posibilă sinteza
unei cantităţi mari de ATP. Astfel, mitocondriile pot
fi considerate centrele energetice ale celulelor. 

Un element constituent specific celulelor eucario-
te este nucleul. El este învelit de o membrană
nucleară dublă, pe care se găsesc numeroşi pori.
Prin aceștia are loc transportul de macromolecule.
Nucleul conţine mai multe feluri de macromolecule,
dintre acestea, moleculele de ADN conjugate cu
molecule proteice formează masa de cromatină,
care în decursul diviziunii celulare se condensează
şi formează cromozomii. Moleculele de ADN din
cromozomi depozitează informaţiile necesare sinte-
tizării proteinelor din celulă. Prin replicarea – dubla-
rea – modulelor de ADN şi procesul de diviziune
celulară, se asigură transmiterea acestor informaţii
la celulele descendente. Totalitatea acestor etape
formează ciclul celular. Etapa terminală a acestuia
este diviziunea celulară mitotică. În timpul mitozei,
cromozomii în celulă se aşează pe acelaşi plan, apoi
se divid în cromatide. Acestea se deplasează de-a
lungul filamentelor proteice spre cei doi poli ai celu-
lei, unde dau naştere la nuclei nou formaţi, după
care şi celula se divide în două. În cele două celule
fiice, numărul de cromozomi este identic cu cel din
celula mamă. 
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Tegumentul şi mişcarea

Organismul uman este delimitat de mediu
înconjurător prin tegument. Tegumentul uman
este pielea. Pielea omului este formată din trei
straturi principale (Fig. 93). Epiderma se com-
pune din mai multe părţi. La exterior se află un
strat cornos, care se descuamează permanent,
fiind regenerat dinspre straturile de dedesubt.
Acest strat cornos care se schimbă rapid împie-
dică evaporarea rapidă a lichidelor din orga-
nism, deci deshidratarea, şi în acelaşi timp pre-
vine pătrunderea în organism a substanţelor chi-
mice şi a bacteriilor. Epidermul asigură protecţia
contra razelor solare excesive prin producţie de
pigmenţi. Coloranţii care determină culoarea
pielii se află în celulele din straturile mai pro-
funde. Culoarea mai deschisă sau mai închisă a
pielii depinde numai de cantitatea de pigment.
Straturile epidermului nu conţin vase sanguine,
nutriţia celulelor se face prin difuzie dinspre
celulele din straturile profunde. 

Stratul conjunctiv aflat sub epidermă este
derma. Acest strat alcătuit din fibre de ţesut con-
junctiv aşezate sub formă de reţea densă conferă
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Fig. 92 Imaginea la microscopul optic al tegumentu-
lui uman

Fig. 93 Structura pielii umane
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elasticitatea şi consistenţa pielii. Este o zonă
bogată în vase sanguine şi terminaţii nervoase.
Are de asemenea un rol important în reglarea
temperaturii corporale, pe de o parte prin modi-
ficarea diametrului vaselor capilare, pe de alta
prin evaporarea lichidului secretat de glandele
sudoripare. În dermă se află foliculii piloşi cu
firele de păr (Fig. 92) şi în ele se deschid şi glan-
dele sebacee, a căror secreţie asigură elasticita-
tea pielii şi protecţia contra lichidelor. 

Sub dermă se află hipoderma, care are o gro-
sime variabilă, în funcţie de localizare, fiind for-
mată din ţesut conjunctiv lax, lipidic. Acest strat
contribuie la rezistenţa mecanică a pielii, iar în
ţesutul adipos se depozitează nutrienţi. 

Igiena corespunzătoare a pielii este o sarcină zil-
nică importantă a omului. Spălarea cu apă înlătură
numeroase impurităţi de pe piele şi accelerează des-
cuamarea stratului cornos de la suprafaţă. Eficienţa
spălării creşte cu utilizarea săpunului, care are efect
emulgator asupra grăsimilor ce conferă aderenţa
impurităţilor de piele. Pe de altă parte, folosirea în
exces a săpunului sau altor detergenţi lipolitici face ca
pielea să devină uscată şi vulnerabilă. Prin pielea cră-
pată, agenţii etiologici pătrund cu uşurinţă în orga-
nism. Mai ales după spălările frecvente ale mâinilor
este recomandată folosirea de creme care să prevină
uscarea pielii. În perioada pubertăţii, cantitatea
secreţiei glandelor sebacee este mai ridicată. Dacă
sebumul astupă foliculul pilos, se formează come-
doane. Dacă în masa acestuia se înmulţesc bacteriile,
în piele începe un proces inflamator care duce la acu-
mulare de puroi, formând un coş. În timpul verii,
razele solare puternice pot produce arsuri ale pielii,
uneori chiar pe suprafeţe mai întinse. Putem preveni
aceste afecţiuni prin expunere la băi de soare doar
pentru timp scurt şi cu creme cu rol protector. 

Modul de viaţă mobil al omului are la bază
funcţionarea coordonată a endoscheletului din
organism şi a musculaturii aferente. Scheletul

omului se împarte în trei mari părţi (Fig. 94).
Scheletul osos al capului este craniul. Partea mai
mare a sa formează craniul cerebral, partea mai
mică este craniul visceral. Oasele craniului cere-
bral formează în parte creştetul capului, în parte
baza craniului. Orificiul rotund de la baza cra-
niului este gaura occipitală, de aici începe cana-
lul rahidian. Pe aici pătrunde măduva spinării în
creierul aflat în cavitatea cerebrală. (Fig. 95.) 

Peretele inferior al cavităţii craniului cerebral
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Fig. 95 Oasele craniului

Fig. 94 Scheletul uman
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este format de osul occipital şi sfenoidal. De aici
porneşte osul temporal, care se curbează în sus
şi formează peretele anterior al cutiei craniene.
În partea superioară, calota craniană este forma-
tă din cele două oase parietale, iar oasele tempo-
rale formează pereţii laterali şi închid cutia cra-
niană. Craniul visceral este dominat de maxila-
rul superior şi mandibulă, acestea găzduind şi
dinţii. Spre deosebire de majoritatea oaselor cra-
niului care se leagă între ele prin suturi, mandi-
bula se leagă de craniu prin articulaţii. 

Scheletul corpului se compune din coloana
vertebrală şi cutia toracică. Coloana vertebrală
este alcătuită din vertebre, formate din corpul
vertebrei şi formaţiunile care pornesc din acesta
(Fig. 96). Totalitatea foramenelor vertebrale
alcătuiesc canalul rahidian, care găzduieşte
măduva spinării. Coastele legate de coloana ver-
tebrală prin articulaţii se unesc în partea ante-
rioară de stern, formând astfel cutia toracică. 

Membrele superioare şi inferioare sunt legate
de corp. Membrele se compun din două părţi.
Partea lor superioară are rol în formarea legătu-
rii cu corpul. La membrul superior, această
secţiune alcătuieşte centura scapulară, la mem-
brul inferior este dată de centura pelvină.
Cealaltă parte a membrelor este formată de oase
ale membrelor legate de cele două centuri prin
articulaţii. 

Centura scapulară este formată din claviculă
şi scapulă. De scapulă se conectează osul hume-
rus al braţului prin articulaţia umărului.
Scheletul antebraţului este format din osul
radius, aflat de partea degetului mare, şi ulna,
aflat de partea degetului mic. Acestea se leagă
de humerus la nivelul articulaţiei cotului. Pe par-
tea opusă se găsesc oasele mâinii, grupate în
oase carpiene şi metacarpiene – mai scurte – şi
falangele, de formă alungită (Fig. 97).

Centura pelvină este alcătuită din osul sime-
tric al bazinului, de care se leagă prin articulaţia
şoldului, osul femur. La capătul opus, femurul
este legat prin articulaţia genunchiului de osul
tibia al gambei, lângă care se află fibula, mult
mai subţire. La capătul distal al oaselor gambei
se află scheletul labei piciorului care în mod ase-
mănător scheletului mâinii, este alcătuit din oase
tarsiene, metatarsiene şi falange. 

În structura oaselor distingem şi cu ochiul

Fig. 96 Structura cutiei toracice, a coloanei vertebrale
şi a vertebrei
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liber două tipuri de structuri. În interior se
găseşte ţesutul osos spongios format dintr-o
reţea de lamele osoase. Lamelele sunt aşezate
sub forma unor structuri specifice, care cores-
pund direcţiilor de manifestare ale diferitelor
forţe de compresiune sau extensie ce acţionează
asupra osului. Astfel, prin utilizarea unei mase
osoase minime, oasele prezintă o rigiditate
maximă. În cazul formării unor oase compacte,
greutatea scheletului ar creşte într-o asemenea
măsură încât mişcarea organismului ar deveni
imposibilă. Pentru o aranjare cât mai eficientă,
structura spațială a lamelelor din ţesutul osos
spongios se poate reorganiza permanent. Dacă
sarcina care acţionează asupra osului respectiv
se modifică, în câteva luni structura ţesutului
spongios se reface corespunzător noilor condiţii.
La exterior, oasele sunt formate din ţesut osos
compact, aparent omogen. Pe suprafaţa lor apar
protuberanţe şi ridicături care servesc la adera-
rea muşchilor şi la fixarea fasciilor conjunctive
(Fig. 98).

La suprafaţă oasele sunt acoperite de o mem-
brană conjunctivă bogată în vase sanguine şi
nervi, denumită periost. Vasele de sânge care
alimentează celulele osoase pătrund în os din-
spre membrana periostală. În cazul traumatizării
osului, completarea ţesutului pierdut se face tot
dinspre periost. Stratul intern de celule al perios-
tului are capacitatea de a genera ţesut osos nou,
şi astfel va completa osul descompletat prin
traumatism (Fig. 99). 

În cavităţile intraosoase se găseşte măduvă
osoasă, care poate fi de două feluri: roşie şi gal-
benă. În măduva roşie se produc toate eritrocite-
le şi leucocitele. La vârsta tânără, măduva roşie
se transformă treptat în măduvă galbenă, din
care cauză la indivizi adulţi apare numai în câte-
va oase ale scheletului. Însă în cazul unor hemo-
ragii severe, măduva galbenă este capabilă să
revină la forma de măduvă roşie şi să producă
din nou celule sanguine. În majoritate, măduva
galbenă este formată din ţesut lipidic, cu rolul de
a umple cavităţile osoase. 

Oasele scheletului sunt legate între ele prin
articulaţii. Acestea pot fi articulaţii neîntrerup-
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Fig. 98 Structura osului
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Fig. 99 Imaginea secţiunii longitudinale prin ţesutul osos la microscopul optic şi cel electronic
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te, când substanţa oaselor care formează încheie-
tura se contopeşte fără a se întrerupe. Exemplu în
acest sens îl constituie oasele craniului legate
prin suturi. Tot în această categorie intră şi arti-
culaţiile la care între oase se intercalează ţesut
cartilaginos continuu, de exemplu discurile inter-
vertebrale de la articulaţiile coloanei vertebrale.
Un alt tip de legătură dintre oase o constituie
legăturile întrerupte, adică articulaţiile adevăra-
te (Fig. 100). În acest caz, oasele nu sunt legate
direct unele de altele, între ele se interpune o
cavitate articulară. Articulaţia permite ca oasele
legate prin acest mod să se poată mişca de-a lun-
gul mai multor axe de mişcare. Ca urmare, sche-
letul prezintă o mobilitate ridicată. Capetele
osoase care intră în alcătuirea articulaţiilor sunt
acoperite de straturi cartilaginoase foarte netede.
Capetele osoase acoperite de cartilaje sunt încon-
jurate de o capsulă conjunctivă saciformă, care
separă complet cavitatea articulară de mediul
extern. Faţa internă a capsulei articulare – mem-
brana sinovială – secretă lichidul sinovial, desti-
nat să elimine frecarea dintre cartilajele de aco-
perire ale oaselor articulaţiei. 

Muşchii scheletici sunt muşchi striaţi ce se
fixează pe schelet şi sunt capabili să execute con-
tracţii rapide. Contracţiile musculaturii scheletice
determină schimbarea poziţiei spaţiale a oaselor
scheletului, devenind astfel baza deplasării acti-
ve. Dintre muşchii scheletici, majoritatea muşchi-
lor membrelor sunt alungiţi şi fusiformi, muşchii
trunchiului sunt laţi şi aplatizaţi, muşchii capului
şi gâtului au formele cele mai variate. Partea cen-
trală, mai groasă a muşchiului constituie corpul
muşchiului, extremitatea proximală fiind consi-
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Fig. 100 Structura articulaţiei
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Fig. 101 Imaginea la microscopul optic şi electronic a ţesutului muscular striat. 
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derată inserţia de origine a muşchiului – origo -,
iar cea distală inserţia terminală –insertio, ambele
continuându-se cu tendoane prin care aderă la
oasele scheletului. 

Funcţionarea muşchilor scheletici se bazea-
ză pe proprietăţile ţesutului muscular striat (Fig.
101). Fibrele musculare sunt celulele musculare
striate uriaşe, cu mai mulţi nuclei, formate dintr-
un număr mare de miofibrile, care sunt alcătuite
din fibre proteice paralele de actină şi miozină.
Acestea, folosind energia chimică provenită din
degradarea moleculelor de ATP, culisează şi
produc contracţie (Fig. 102). Contracţia şi rela-
xarea miilor de miofibrile din fiecare celulă
musculară stau la baza mişcării active cauzate de
muşchii scheletici, care sunt alcătuiţi din nume-
roase fibre musculare striate, grupate în fascicu-
le. Muşchii scheletici sunt înveliţi într-o fascie
conjunctivă. Structurile conjunctive pătrund şi
în profunzimea muşchiului şi separă fasciculele
de fibre musculare. În grosimea acestor for-
maţiuni conjunctive interfasciculare se află
vasele sanguine care alimentează muşchii şi ner-
vii care transmit stimulii ce determină funcţio-
narea muşchilor. 

Modul cel mai eficient pentru a ne menţine sănăta-
tea aparatului locomotor, sau chiar a întregului orga-
nism este activitatea fizică sistematică. Pentru reali-
zarea acesteia este foarte importantă educaţia fizică din
şcoli, chiar şi pentru cei cărora li se recomandă din
diverse motive gimnastica medicală. Procesul de
învăţare în sine implică perioade de timp mai lungi
petrecute în mod sedentar, contrar modului de viaţă
activ, efectul ei fiind amplificat de poziţia corporală
neadecvată, incorectă, cu efecte nefaste pe termen lung
de deformare a scheletului. Activitatea fizică sistemati-
că previne aceste efecte, iar la nivelul muşchilor pro-
duce modificări favorabile. Fibrele musculare se con-
solidează, se îngroaşă, metabolismul muscular se adap-
tează unei solicitări mai intense. Un exemplu elocvent
pentru această situaţie este febra musculară ce apare
după primele antrenamente, şi dispare după antrena-
mentele ulterioare. Deci, activitatea fizică sănătoasă
duce la creşterea rezistenţei şi condiţiei fizice. 

În timpul desfăşurării activităţii fizice se pot pro-
duce traumatisme. Astfel, în cazul sistemului osos,
cel mai frecvent apar luxaţiile şi entorsele, când sub
acţiunea unor forţe externe, oasele efectuează mişcări
diferite de cele pe care le pot face în mod natural. În
cazul entorselor, muşchii readuc imediat în poziţie
normală oasele articulaţiei, dar în cazul luxaţiilor, are
loc fisurarea capsulei articulare, prin care iese capătul

osului şi poate produce vătămarea ţesuturilor moi din
jurul articulaţiei. Sub acţiunea unor forţe fizice exter-
ne mai puternice, oasele se pot fractura. În urma frac-
turii are loc lezarea periostului, a măduvei osoase şi
al vaselor sanguine şi nervilor minusculi din os, se
produce hemoragie, umflarea ţesutului interstiţial şi
durere. După ce capetele fracturate au fost reaşezate
la locul lor şi osul fracturat a fost fixat, cu timpul se
formează celule osoase care se transformă în ţesut
osos şi duc în final la suturarea osului fracturat. 
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Nutriţia

La om, alimentele pătrund în tractul digestiv
prin deschizătura anterioară denumită cavitatea

bucală (Fig. 103), unde este fărâmiţată prin
muşcare şi mestecare de dinţi. Dinţii sunt inse-
raţi în alveolele dentare ale maxilarului superior
şi mandibulei. Partea dintelui aflată în alveolă se
numeşte rădăcină, iar partea de deasupra gingiei
coroană. La exterior, coroana este acoperită de
smalţ dentar, ţesutul cu duritatea cea mai mare
din organism. Asemănător cu acesta este cimen-
tul, care acoperă rădăcinile dentare şi are o rezis-
tenţă mai redusă decât smalţul. Sub aceste stra-
turi de acoperire se găseşte dentina, care alcătu-
ieşte majoritatea masei dure a dintelui, şi încon-
joară camera pulpară, care este umplută de ţesut
conjunctiv lax şi fibros, în care se găsesc vasele
de sânge şi nervii care alimentează dintele
(pulpa dentară) şi care pătrund în dinte la nive-
lul vârfului rădăcinii dentare (Fig. 104). 

Primii dinţi ai copiilor nou-născuţi apar de obicei

la şase luni. Apoi, până la vârsta de şase ani cresc
dinţii de lapte, douăzeci la număr. După vârsta de şase
ani, dentiţia de lapte este înlocuită treptat de dinţii
permanenţi, proces care se termină până la vârsta
pubertăţii, excepţie făcând numai molarii de minte,
care apar şi mai târziu. În decursul procesului de înlo-
cuire a dinţilor, ia naştere dantura completă a maxila-
rului şi mandibulei, formată din patru incisivi, doi
canini şi zece măsele, în total 32 de dinţi permanenţi. 

Alimentele mărunţite în cavitatea bucală sunt
amestecate prin mişcările limbii musculoase cu
saliva şi se formează bolul alimentar. Saliva este
secretată de cele trei perechi de glande salivare
(Fig. 105), aşezate sub mandibulă, sub baza ure-
chii şi sub limbă, care se revarsă în cavitatea
bucală. Secreţia este declanşată de perceperea
gusturilor la nivelul limbii, urmată de producţia
de salivă, care este o soluţie apoasă de ioni şi
proteine. Cea mai importantă dintre cele din
urmă este enzima numită amilază. Amilaza
începe încă din cavitatea bucală digestia amido-
nului. Alimentele mărunţite şi amestecate cu
salivă sunt împinse înspre faringe de limba care

Fig. 103 Tractul digestiv al omului
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se ridică. După ce bolul alimentar este împins în
faringe, palatul moale închide drumul spre cavi-
tatea nazală, iar epiglota astupă căile respirato-
rii. Astfel, alimentele pătrund numai în esofag. 

Esofagul este căptuşit pe dinăuntru de ţesut
epitelial, sub care se află ţesut conjunctiv, sub
care în partea inferioară, în două treimi din lun-
gime, se află ţesut muscular neted. Alimentele în
esofag nu se deplasează din cauza gravitaţiei ci
prin mişcare musculară activă. Astfel, partea
esofagului aflată deasupra bolului alimentar se
contractă, iar partea de dedesubt se extinde, şi

are loc deplasarea bolului, urmând ca partea
extinsă să se contracte şi partea de sub bol să se
extindă (Fig. 106). Contracţia şi relaxarea par-
curg lungimea esofagului sub formă de val,
împingând bolul alimentar de la un capăt la altul
al esofagului. Acest mod de deplasare a alimen-
telor apare şi în alte porţiuni ale tractului diges-
tiv, fiind denumit cu termenul generic de mişca-
re peristaltică. 

Peristaltismul esofagian transportă alimentele
prin orificiul cardia în stomac. Stomacul este
partea tractului digestiv cu diametrul cel mai

Fig. 104 Structura dintelui
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mare. Are pereţi musculoşi, căptuşiţi cu mucoa-
să, în grosimea căreia la microscop se pot evi-
denţia glandele gastrice inserate în mucoasă
(Fig. 107). Secreţia acestor glande este sucul
gastric. Are două componente cu rol în digestie,
şi anume acidul clorhidric şi enzima denumită
pepsină. În cavitatea bucală valoarea pH este în
jur de 7, asigurând un mediu optim pentru acti-
vitatea amilazei. Această valoare se referă şi la
porţiunea esofagului. Acidul clorhidric secretat
în stomac induce modificarea valorii pH-ului la
valori în jur de 2, deci un mediu puternic acid.
Din această cauză, activitatea amilazei în stomac
este anihilată. În schimb, mediul puternic acid
din stomac duce la activarea componentei pro-
teolitice a sucului gastric, transformând-o în
pepsină activă. Astfel începe digestia proteinelor
din hrană la nivelul stomacului. Amestecarea
hranei cu sucul gastric având conţinut de enzime
este ajutată de mişcările peristaltice intense ale
stomacului (Fig. 108). 

Chiar dacă digestia hidraţilor de carbon înce-
pe în cavitatea bucală, iar acea a proteinelor în
stomac, marea parte a digestiei se desfăşoară în
intestinul subţire. În prima secţiune a intestinu-
lui subţire – care porneşte din stomac – se revar-
să un canal (Fig. 109) format din confluenţa a
două ramuri, una din ele fiind canalul coledoc
care drenează bila secretată de ficat. Bila secre-
tată în permanenţă de ficat este depozitată în
vezica biliară, unde consistenţa ei creşte, şi la
anumite intervale este deversată în intestinul
subţire prin canalul coledoc. Rolul acizilor
biliari din componenţa ei este pe de o parte dis-
persarea grăsimilor în particule nanometrice,
denumite coloidale. Numărul mare de particule
are o suprafaţă totală mai extinsă, pe care enzi-
mele îşi fac efectul mai eficient. Pe de altă parte,
acizii biliari activează enzimele lipolitice.
Culoarea specifică brun – verzuie a bilei se dato-
rează pigmenţilor biliari, care sunt produşi de
dezagregarea hemoglobinei. 

Cealaltă ramură a canalului care se revarsă în
intestinul subţire este canalul de drenare a pan-
creasului, care transportă sucul pancreatic, în
componenţa căruia intră mai multe enzime.
Enzimele proteolitice descompun lanţurile poli-
peptidice în aminoacizi sau lanţuri peptidice mai
scurte. O asemenea enzimă este tripsina.

FUNCŢIONAREA AUTOÎNTREŢINUTĂ

Fig. 107 Secţiune transversală prin mucoasa gastrică

Fig. 108 Stomacul şi mişcarea lui peristaltică
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Enzimele de digestie a carbohidraţilor descom-
pun amidonul şi glicogenul mai întâi în dizaha-
ride, pe acestea în monozaharide, cum ar fi glu-
coza. Dintre enzime, cea mai importantă este
amilaza pancreatică. Lipazele desfac legăturile
esterice dintre acizii graşi şi glicerină. Valoarea
în jur de 8 a pH-ului bilei şi sucului pancreatic
neutralizează aciditatea conţinutului gastric încă
la începutul intestinului subţire şi creează un
mediu favorabil funcţionării enzimelor pancrea-
tice. 

Şi în pereţii intestinului subţire se secretă
enzime digestive, care sunt incluse în sucul
intestinal. Substanţele rămase nedigerate după
acţiunea sucului pancreatic sunt descompuse de
enzimele sucului intestinal în elementele lor
constituente. Avansarea hranei în tractul diges-
tiv şi amestecarea ei cu sucurile digestive sunt
asigurate de peristaltismul intestinului subţire. 

Unităţile constituente ale alimentelor descom-
puse se absorb la nivelul mucoasei intestinului
subţire şi sunt transportate în diferite locuri de
utilizare sau depozitare. Dacă intestinul subţire
ar fi un tub cu pereţii netezi, suprafaţa lui inter-
nă abia ar ajunge la 0,5 m². Această cifră este
însă mărită de doi factori. Unul din aceştia este
prezenţa a numeroase pliuri denumite vilozităţi
intestinale pe suprafaţa internă a membranei
intestinului subţire, care îi măresc suprafaţa.

Aceasta este mărită şi mai mult de microvilozi-
tăţile – prelungiri ale citoplasmei celulelor endo-
teliale – care apar pe suprafaţa vililor, mărind
astfel suprafaţa de absorbţie la aproape 200 m²
(Fig. 110). Vilozităţile prezintă o mişcare alter-
nantă de contracţie şi relaxare, care de asemenea
contribuie la realizarea absorbţiei. În afară de
transportul pasiv al apei, diferiţii ioni şi alte ele-

Fig. 109 Revărsarea canalului coledoc şi pancreatic în
intestinul subţire
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mente constituente organice penetrează mem-
brana celulelor vilozităţilor prin transport activ.
Din aceste celule, monozaharidele şi aminoaci-
zii ajung în capilare în timp ce majoritatea grăsi-
milor ajung în vasele limfatice. 

După intestinul subţire, tractul digestiv se
continuă cu intestinul gros (Fig. 111). Aici

ajung resturile alimentare nedigerate după
absorbţie şi o cantitate însemnată de apă cu
săruri minerale dizolvate. Prima porţiune a
intestinului gros este largă, saciformă, denumită
cecum, de care se leagă un apendice vermiform.
În intestinul gros trăiește un număr mare de bac-
terii. Acestea au rolul de a descompune o parte
din resturile de celuloză din fibrele vegetale pe
care enzimele nu le-au putut digera. Prin activi-
tatea lor, acestea sintetizează unele elemente
componente ale vitaminelor B şi prin produşii de
metabolism pe care le eliberează, inhibă răspân-
direa altor bacterii, eventual patogene. În intesti-
nul gros nu se produce suc intestinal, rolul lui
primordial este resorbţia cantităţilor considera-
bile de apă şi săruri minerale din conţinutul
intestinal. Ulterior conţinutul intestinal se com-
primă şi se transformă în materii fecale.
Peristaltismul lent al intestinului gros împinge
conţinutul intestinal către secţiunea terminală
denumită rect. La eliminarea fecalelor, sfincte-
rul orificiului anal se relaxează, şi sub acţiunea
presiunii exercitate de muşchii abdominali,
materiile fecale sunt expulzate. 

Alimentaţia sănătoasă a omului depinde de canti-
tatea şi calitatea nutrienţilor ingeraţi. Cantitatea nece-
sară de alimente se stabileşte în funcţie de necesarul
energetic. Un bărbat sănătos, în vârstă de peste 14 ani,
care efectuează o muncă cu o solicitare medie are
nevoie de 12 mii de kJ energie utilă zilnic, iar femei-
le de 10 mii kJ. Pentru exemplificare, valoarea ener-
getică a câtorva alimente: 1 kg carne de vită 5 mii kJ,
1 kg pâine 10 mii kJ, 1 kg unt 30 mii kJ energie utili-
zabilă. În urma înfometării îndelungate, efectul apor-
tului insuficient de hrană este contracarată un timp de
organism, dar greutatea corporală scade continuu, iar
slăbirea este însoţită de oboseală şi capacitate scăzută
de muncă.  Aportul excesiv de alimente, supraalimen-
taţia, este de asemenea dăunătoare sănătăţii.
Obezitatea suprasolicită funcţiile vitale ale organis-
mului, creează dispoziţie la diferite boli, scurtează
durata de viaţă. 

În afară de aportul cantitativ corespunzător, calita-
tea nutrienţilor şi componenţa alimentelor consumate
trebuie să fie în proporţie corespunzătoare. Probabil
importanţa cea mai sporită trebuie acordată menţine-
rii echilibrului proteic. Aceasta se explică în parte
prin posibilităţile limitate de depozitare a proteinelor
de către organism, pe de altă parte prin faptul că orga-
nismul nu este capabil să sintetizeze numeroşi ami-
noacizi, aceştia sunt preluaţi din mediul extern cu
hrana, în special carne, ouă şi produse lactate. Rolul
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Fig. 111 Imaginea radiografică a intestinului gros

În urma obezităţii, între fibrele musculare se observă
depuneri de grăsime. 
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important al lipidelor nu se datorează numai valorii
energetice ridicate a acestora, ci şi rolului lor de sol-
venţi pentru anumite vitamine, de asemenea, organis-
mul putând procura anumiţi acizi graşi nesaturaţi
numai în stare finită, din mediu. Consumul hidraţilor
de carbon face parte din alimentaţia echilibrată. În
afară de asigurarea necesarului energetic, fibrele
vegetale au rol important şi în reglarea unei activităţi
intestinale normale. 

Un alt criteriu calitativ este aportul corespunzător
al sărurilor minerale şi vitaminelor. Vitaminele sunt
compuşi organici cu greutate moleculară relativ mică.
În funcţie de solvenţii care acţionează asupra lor, ele
se împart în două grupe: liposolubile, de exemplu A,
D şi E, şi cele hidrosolubile, de exemplu vitaminele B
şi C. Din moment ce aceste substanţe nu se sinteti-
zează în organism, acestea trebuie asigurate prin ali-
mentaţie. În afară de carne şi produsele lactate, canti-
tăţi însemnate de vitamine şi săruri minerale se găsesc
în legume şi fructe.  Vitaminele sunt indispensabile
deoarece ele intră în componenţa a diferite enzime cu
rol în procesele metabolice.

Codurile numerice precedate de simbolul E de pe
etichetele produselor alimentare din comerţ reprezin-
tă sistemul internaţional de identificare a aditivilor
alimentari folosiţi în Europa, elaborat de UE încă din
anii 60, şi care a fost aplicat în Ungaria din anul 1996.
Începând cu anul 2000, în Uniunea Europeană se apli-
că reglementări noi referitoare la aditivii şi aromele
provenite din organisme modificate genetic.
Alimentele care conţin astfel de ingrediente trebuie
marcate cu etichete bine evidenţiate. 

Aditivii utilizaţii se împart astfel: Coloranţi (E100
– E199), Conservanţi (E200 – E299), Antioxidanţi
(E300 – E399). Emulgatori, stabilizatori, agenţii de
vâscozitate şi gelificare (E400 – E499).

Respiraţia

Schimbul de gaze necesar în procesele de des-
compunere se produce cu ajutorul organelor res-
piratorii. Deoarece suprafaţa respiratorie la om
se află în profunzimea plămânilor, aerul trebuie
să parcurgă un traseu lung prin căile care duc la
suprafaţa respiratorie. Totalitatea acestora for-
mează căile respiratorii (Fig. 112). Aerul
atmosferic pătrunde în primul rând prin ca-
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Fig. 113 Traseul aerului şi a hranei
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vităţile nazale în căile respiratorii superioare.
La interior, cavităţile nazale sunt acoperite de
mucoasa nazală, care este menţinută umedă în
permanenţă de secreţii glandulare. Mucoasa este
întrepătrunsă de o reţea bogată de capilare, care
asigură menţinerea constantă a căldurii la supra-
faţa internă a cavităţilor nazale. Aici are loc
încălzirea aerului inspirat şi se saturează cu
vapori de apă, în timp ce particulele de praf aspi-
rate sunt împinse spre exterior de cilii din epi-
derma mucoasei. La inspirare adâncă sau în tim-
pul vorbirii, aerul pătrunde prin cavitatea buca-

lă. Atât aerul din cavitatea bucală, cât şi cel din
cavitatea nazală ajung în faringe. Aici, traseul
aerului şi al hranei se intersectează din nou (Fig.
113). În timpul deglutiţiei, drumul către trahee
se închide, iar în timpul respiraţiei, aerul pătrun-
de în trahee prin laringe. 

La om, laringele este un organ fonator aflat în
partea superioară a căilor respiratorii. Acesta are
un schelet cartilaginos, iar în interior este
împărţit în două de coardele vocale (Fig. 114),
mişcarea acestora fiind realizată de muşchii
laringieni. În timpul respiraţiei relaxate, aerul
trece liber în spaţiul dintre cele două coarde
vocale, denumit glotă. În timpul inspiraţiei,
glota se extinde, în timpul expiraţiei, ea se redu-
ce. Fonaţia la oameni este legată de expiraţie.
Aerul eliminat din plămâni prin laringe produce
vibraţia coardelor vocale elastice. Ca urmare, în
coloana de aer de deasupra coardelor vocale se
produc vibraţii sonore. Acestea, prin utilizarea
cavităţii bucale, a limbii şi a buzelor, se vor
transforma în vorbire articulată. Înălţimea vocii
umane este determinată de forma glotei şi ten-
siunea coardelor vocale. O glotă mai îngustă şi
coarde vocale mai întinse determină sunete mai
înalte. 

Lungimea coardelor vocale este proporţională cu
dimensiunile laringelui. În cazul unui laringe mai
mic, coardele vocale sunt mai scurte şi implicit mai
întinse. Din această cauză, vocea femeilor este 
mai subţire decât cea a bărbaţilor. Astfel se explică 
şi vocea subţire a copiilor. În adolescenţă are loc o
creştere a laringelui, această transformare poate 
dura chiar peste un an. În această perioadă, fonaţia
devine mai nesigură, înălţimea sunetelor poate să
oscileze. Acest fenomen se numeşte mutaţia vocii 
şi este mai evidentă la băieţi, la care vocea devine
considerabil mai groasă. Frecvenţa vocii adulţilor,
formate în urma definitivării mutaţiei, este cuprinsă
între 100 – 300 Hertzi. Frecvenţa normală a sunetu-
lui La este de 440 Hz. Cea mai groasă voce de bărbat
este de 80 Hz, cea mai înaltă voce de femeie are 
frecvenţa de 1000 Hz. 

Drumul aerului inspirat prin căile respiratorii
inferioare continuă în trahee, organ legat de
laringe, tot cu structură cartilaginoasă, de formă
tubulară, cu pereţii flexibili, prin care aerul
poate circula liber. Partea inferioară se despică
în două bronhii principale, care se continuă în
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Fig. 114 Poziţia corzilor vocale în laringe la om
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Fig. 115 Imaginea la microscopul optic a alveolei
pulmonare
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plămânul stâng şi cel drept. Cei doi plămâni au
structură spongioasă, sunt organe flexibile, cu
volum însemnat, aşezaţi în cutia toracică.
Cavitatea toracică este despărţită de cavitatea
abdominală prin diafragmă. Imaginea microsco-
pică a plămânilor aminteşte de o structură glan-
dulară (Fig. 115). Bronhiile principale care
pătrund în plămâni se ramifică şi dau naştere
unor tuburi cu diametre tot mai mici denumite în
final bronhiole. Acestea se termină în alveolele
pulmonare, formaţiuni sferice cu pereţii foarte
subţiri, formaţi dintr-un singur strat de celule. La
exterior, alveolele sunt înconjurate de o reţea
densă de capilare sanguine. Prin pereţii alveolari
şi reţeaua de capilare are loc schimbul de gaze
(Fig. 116). Suma suprafeţelor respiratorii ale
alveolelor de la plămânii unui om poate ajunge
la valoarea de 100 m². 

În timpul respiraţiei au loc modificări semni-
ficative ale volumului plămânilor în cutia toraci-
că. Alunecarea fără frecare a plămânilor pe
pereţii cutiei toracice este asigurată de cele două
straturi ale pleurei. Una înveleşte plămânii, cea-
laltă căptuşeşte pereţii cutiei toracice şi diafrag-
ma. Între cele două straturi se află un strat
subţire de lichid, din care cauză este foarte greu
ca cele două straturi ale pleurei să se separe, la
fel ca două sticle plane umede suprapuse. Însă
deplasarea laterală se produce uşor, acest lucru
facilitând considerabil mişcările respiratorii. 

Mişcările respiratorii sunt alcătuite din două
elemente (Fig. 117). La inspiraţie, diafragma,
care iniţial este curbată înspre cutia toracică, se
contractă, astfel curbura ei se reduce, muşchiul
se deplasează în jos, înspre abdomen. Astfel,
volumul cavităţii toracice se măreşte. În acelaşi
timp are loc contracţia muşchilor intercostali, ce
duce la ridicarea coastelor, prin urmare volumul
cutiei toracice se măreşte şi în plan orizontal.
Modificările de volum ale cutiei toracice sunt
efectuate în mod pasiv şi de plămâni. În plămâ-
nul în extindere, temporar are loc o scădere a
presiunii aerului, deci la inspiraţie, aerul din
exterior cu presiunea mai ridicată va pătrunde în
plămâni. La expiraţie muşchii se relaxează,
peretele cutiei toracice precum şi diafragma care
este lipită de plămânii ce se relaxează încet revin
la forma lor iniţială, în starea de relaxare.
Volumul mai mic al cutiei toracice duce la redu-
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Fig. 116 De la bronhii la alveolele pulmonare
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cerea volumului pulmonar, generând temporar o
presiune internă mai ridicată, din care cauză o
parte a aerului din plămâni este eliminată. Până
la terminarea expiraţiei, presiunea externă şi cea
internă ajung în echilibru. 

La inspiraţia în ritm normal, plămânii nu se
umplu complet cu aer, iar la expiraţie nu se
golesc complet. În cazul inspiraţiei sau expi-
raţiei în repaus, la o respiraţie are loc schimbul a
unui volum de 0,5 litri de aer, ce a fost denumit
volum curent respirator (VT). În caz de nevoie,
după respiraţia normală este posibilă efectuarea
de inspiraţii de maximă amplitudine, care vor
permite peste volumul de 0,5 litri, accesul a încă
2,5 litri de aer în plămân. Acesta reprezintă volu-
mul inspirator de rezerva (VIR). După o expi-
raţie normală, prin forţare se poate elimina din
plămân încă un volum de 1 litru de aer, denumit
volumul expirator de rezervă (VER). Volumul
respirator curent împreună cu rezervele de inspi-
rare şi expirare reprezintă capacitatea totală a

plămânului. Aceasta nu este utilizată la o respi-
raţie în repaus, numeroase alveole nu participă
la respiraţie. Dacă organismul este supus la efort
şi necesarul de oxigen este ridicat, inspiraţiile se
vor face cu amplitudine mai mare şi volumul de
aer vehiculat la o respiraţie va fi mai mare. Pe o
durată mai lungă, din aerul rezidual acest lucru
se poate realiza numai până la o anumită limită.
Dacă volumul respirator curent depăşeşte 50%
din capacitatea totală a plămânului, se manifestă
oboseală intensă, apoi epuizare. Chiar după o
epuizare intensă în plămâni mai rămâne perma-
nent o cantitate considerabilă de aer. Acesta are
volumul aproximativ de 1,5 litri şi este denumit
volum rezidual şi ar putea fi eliminat numai prin
comprimarea totală a plămânilor. În starea de
repaus, ritmul respirator la om este de 16 respi-
raţii pe minut. Dacă luăm în calcul volumul res-
pirator curent de 0.5 litri, într-un minut la om are
loc schimbarea a 8 litri de aer.

Capacitatea totală a plămânilor poate fi mărită prin
efectuarea de antrenamente şi sport. Dacă aleargă un
om antrenat şi unul care face puţină activitate fizică,
respiraţia lor se desfăşoară în moduri vizibil diferite.
Când ritmul respirator al sportivului ajunge la 30, per-
soana neantrenată, după efectuarea aceluiaşi efort
fizic va avea ritmul respirator de 40. Dacă comparăm
volumele de aer care s-au schimbat în plămânii celor
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Fig. 117 Mişcările respiratorii ale inspiraţiei şi expi-
raţiei
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două persoane într-un interval de un minut, constatăm
că la amândoi, volumul este aproximativ acelaşi, de
24 litri. Însă la sportiv, respiraţia se produce uniform,
cu respiraţii adânci având volumul curent de 0,8 litri,
iar la persoana neantrenată, volumul curent este de
0,6 litri, respiraţia fiind accelerată pentru a satisface
necesarul ridicat de oxigen. Inspiraţia şi expiraţia mai
amplă care se dezvoltă în urma activităţii sportive
regulate face ca la schimbul de gaze să participe un
număr mai mare de alveole, astfel creşte şi capacita-
tea totală a plămânului. Deoarece activitatea sportivă
regulată are efect nu numai asupra respiraţiei, dar şi a
circulaţiei, a dezvoltării musculaturii, a stării genera-
le şi a personalităţii în general, aceasta devine indis-
pensabilă, mai ales pentru dezvoltarea organismelor
tinere. 

Din păcate, de multe ori modul de viaţă sedentar
este asociat cu fumatul, obicei dăunător şi nesănătos.
Efectul dăunător al fumatului se manifestă în primul
rând în sensibilizarea organismului la afecţiunile res-
piratorii, dar are rol însemnat şi în apariţia anumitor
boli cardiace şi circulatorii. Fumatul, ca factor favo-
rizant al bolilor, este menţionat în special la bronşite-
le cronice recidivante şi la cancerul pulmonar grav.
Incidenţa acestor maladii este direct proporţională cu
răspândirea fumatului. Proporţia celor decedaţi din
cauza cancerului pulmonar este de 0,3% la nefumă-
tori, 5% la fumătorii care fumează sub 20 ţigări pe zi,
22% la cei care fumează peste 50 ţigări pe zi.
Fumatul nu constituie o cauză directă a cancerului
pulmonar, dar este un factor determinant care contri-
buie major la apariţia bolii. Comportamentul egoist
al fumătorilor este foarte dăunător, deoarece poluea-
ză aerul mediului în care fumează şi periclitează şi
sănătatea altora. 
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Fig. 118 Schimbările de volum respiratorii în plămân
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1. Care sunt organele care alcătuiesc căile respira-
torii superioare şi inferioare ale omului?
2. Cum funcţionează laringele uman?
3. Prin ce se caracterizează structura plămânului

uman?
4. Unde se realizează schimbul de gaze?
5. Cum se desfăşoară procesul inspiraţiei şi expi-

raţiei?
6. Care este rolul pleurei în mişcările respiratorii?

Ce este pneumotoraxul?
7. Ce este volumul curent respirator?
8. Din ce se compune capacitatea totală a plămâ-

nilor?
9. Enumeraţi schimbările de presiune ce se produc

în timpul inspiraţiei şi expiraţiei. 
10. La cine apare respiraţia toracică şi la cine respi-
raţia abdominală?
11. Documentaţi-vă! Desenaţi şi explicaţi funcţio-
narea modelului Donders.
12. Definiţi următoarele noţiuni: schimbarea aeru-
lui, schimb de gaze, respiraţie celulară.
13. Prezentaţi structura organului fonator uman. 

Activitatea sportivă regulată determină creşterea
capacităţii totale a plămânului. 
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Sângele uman

Sângele uman se compune din plasma lichidă şi
elemente celulare specifice (Fig. 119). Volumul
sângelui la un om adult este în jur de 5 litri, mai
mult de jumătate din acesta este plasmă san-

guină (Fig. 120), care conţine 90% apă şi 10%
ioni şi substanţe organice dizolvate. Dintre ioni,
cei mai numeroşi sunt cationii de Na+, K+ şi
Ca2+, respectiv anionii de Cl- şi HCO-

3. Dintre
moleculele organice mai mici menţionăm gluco-
za, ca produs rezultat din metabolismul
hidraţilor de carbon şi lipidelor, aminoacizi pro-
veniţi din metabolismul proteinelor şi acizilor
nucleici, carbamidă şi acidul uric, aceste sub-
stanţe se regăsesc în cantităţi mai mari în plasma
sanguină (Fig. 121).

Proteinele plasmatice alcătuiesc amestecuri
de molecule proteice în număr mare, cu structu-
ră şi funcţionare diferită. Ele se împart în trei
grupe mari. Albuminele sunt proteine simple
alcătuite numai din aminoacizi. Au rol important
în procesele osmotice ale sângelui şi în transpor-
tul acizilor graşi şi acizilor biliari. Globulinele
sunt proteine complexe, care conţin în primul
rând carbohidraţi, legaţi de lanţul lor polipepti-
dic. Ele au rol în transportul diferitelor substanţe
şi în mecanismele de apărare a organismului.
Fibrinogenul este o proteină cu rol important în
coagularea sângelui, care la coagulare se con-
densează sub formă de molecule proteice fibri-
noase insolubile. 

Eritrocitele umane sunt celule cu formă de
disc, pe secţiune transversală au formă de pişcot
(Fig. 122). Ele sunt elementele celulare sangui-
ne prezente în numărul cel mai mare. Într-un
milimetru cub de sânge uman se găsesc în medie
cinci milioane de eritrocite. Eritrocitele se for-
mează în măduva osoasă roşie. Dezvoltarea lor
are loc în 4-5 zile, în care conţinutul lor de acizi
nucleici scade treptat, şi în final nucleul se des-
compune complet. Eritrocitele mature care
ajung în sânge nu mai au nucleu, din care cauză
sunt denumite şi hematii. 

În decursul formării, paralel cu reducerea
conţinutului de acizi nucleici, în citoplasma eri-
trocitelor se integrează molecule de hemoglo-Fig. 119 Imaginea la microscopul optic a sângelui

uman

Fig. 120 Componentele sângelui uman
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bină. Hemoglobina este o proteină complexă
care se compune din patru subunităţi.
Subunităţile sunt alcătuite din hem, un nucleu
porfirinic cu conţinut de fier de care se leagă
lanţul polipeptidic al globinei (Fig. 123). Însem-
nătatea fiziologică deosebită a hemoglobinei se
datorează rolului său în transportul gazelor res-
piratorii. 

Rolul hemoglobinei în transportul oxigenului
se explică prin aceea că este capabilă să fixeze
temporar oxigenul respirator, formând oxihemo-
globină, şi o transportă sub această formă până
la ţesuturi, unde o eliberează (Fig. 124). Fixarea
oxigenului de hemoglobină este influenţată de
presiunea oxigenului gazos din mediul în care se
află. În capilarele din jurul alveolelor pulmona-
re această presiune este favorabilă formării oxi-
hemoglobinei. Din cauza faptului că în capilare-
le din jurul ţesuturilor presiunea oxigenului
gazos este mult mai scăzută, aici mediul favori-
zează reacţia de eliberare a oxigenului. Predarea
oxigenului este facilitată şi de creşterea presiunii
gazoase a dioxidului de carbon acumulat la nive-
lul suprafeţei ţesuturilor. 

Conţinutul de hemoglobină al eritrocitelor are
importanţă şi pentru transportul dioxidului de
carbon. Dioxidul de carbon rezultat din procese-
le catabolice celulare difuzează dinspre ţesuturi
înspre eritrocite, unde participă la mai multe

reacţii (Fig. 124). Ca primă etapă, din dioxidul
de carbon şi din apă, sub acţiunea unei enzime
din eritrocite se formează acid carbonic. Acesta
se disociază, formând ioni de hidrogen şi hidro-
gencarbonat. Ionii de hidrogen sunt captaţi con-
tinuu de hemoglobină în timpul eliberării oxige-
nului. Ca rezultat al şirului de reacţii, în eritroci-
te creşte concentraţia ionilor de hidrogencarbo-
nat. Corespunzător diferenţei de concentraţie
dintre eritrocite şi plasma sanguină, o parte din
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Fig. 121 Carbamidul şi acidul uric sunt produse finale
azotoase
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Fig. 122 Imaginea electromicroscopică a eritrocitelor
umane
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Fig. 123 Structura unei subunităţi din molecula de
hemoglobină

N locul de fixare 
a O2 respirator 

GLOBINĂ

1-160 8. törd roman 03 08.qxp:1-160 7. törd.qxd  3/8/16  12:38 PM  Page 85



86

anionii de hidrogencarbonat trec prin membrana
celulară în plasmă. Echilibrul sarcinilor negative
de pe cele două părţi ale membranei este resta-
bilit de anionii de clorid care pătrund dinspre
plasma sanguină. Ajunse în capilarele din plă-
mâni, eritrocitele încep să elibereze dioxidul de
carbon, care difuzează spre alveole, în care pre-
siunea dioxidului de carbon este mai scăzută.
Dioxidul de carbon este eliberat din acidul car-
bonic sub acţiunea unei enzime. Acidul carbonic
se recuperează din ionii disociaţi de hidrogen şi
hidrogencarbonat, şi astfel scade concentraţia
celor din urmă în eritrocite. Acest lucru induce
schimbul de ioni de hidrocarbonat şi de clorid
dintre plasma sanguină şi celulă. 

Durata de viaţă a eritrocitelor în sânge este
relativ scurt, de aproximativ 120 zile. Eritro -
citele îmbătrânite sunt eliminate din circulaţie şi
depozitate în splină. Aici, din eritrocitele în des-
compunere se eliberează hemoglobina, partea de
hem a acesteia se transformă în pigmenţii bilei
secretate de ficat, cealată parte este utilizată de
organism pentru producerea de hemoglobină.
Pentru înlocuirea eritrocitelor îmbătrânite,
măduva roşie produce permanent eritrocite noi
care intră în sângele circulant. 

Starea când numărul eritrocitelor din sângele

unui om este mult mai redus decât valoarea nor-
mală este denumită în termeni populari anemie.
Starea anemică poate fi cauzată de o hematopo-
ieză scăzută sau de o pierdere prematură a eri-
trocitelor. Prima cauză poate fi declanşată de
numeroşi factori. De cele mai multe ori lipsesc
factorii necesari sintezei de hemoglobină, cum
ar fi aminoacizii corespunzători, fierul sau vita-
minele. Printr-o alimentaţie corespunzătoare,
aceste lipsuri pot fi prevenite. O sursă bogată de
aminoacizi bine utilizabili la sinteza de hemo-
globină şi de fier sunt organele de animale, în
special ficatul, precum şi ouăle, pâinea neagră şi
diferite legume. Un stimulent al sintezei de eri-
trocite este vitamina B12, care are un rol impor-
tant în asimilarea fierului. Sinteza scăzută a eri-
trocitelor poate fi cauzată şi de degradarea
măduvei osoase, cauzată de exemplu de radiaţii
radioactive puternice. 

O altă grupă a cauzelor anemiei este cea care se
referă la pierderea prea rapidă şi masivă a eritro-
citelor. Acest lucru poate fi determinat de hemo-
ragii, dar şi de degradarea înainte de vreme a eri-
trocitelor aflate în sângele circulant. Dacă din
diverse motive membrana eritrocitelor sănătoase
se lezează, hemoglobina este eliberată din celulă
şi ajunge în plasma sanguină. Acest fenomen este
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Fig. 124 Transportul gazelor respiratorii în eritrocite
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denumit hemoliză, şi se poate produce în diferite
situaţii, de exemplu dacă presiunea osmotică
creşte foarte mult, până când eritrocitele se sparg.
Dar hemoliza poate fi declanşată şi de diferite
toxine de origine vegetală sau animală, de exem-
plu veninul de la albine sau şerpi, ce acţionează
prin descompunerea chimică a mebranei. 

Leucocitele constituie un grup de elemente
sanguine care nu prezintă uniformitate nici
funcţional, nici morfologic (Fig. 125). O carac-
teristică comună a lor este prezenţa nucleului şi
lipsa hemoglobinei, din care cauză sunt incolo-
re. Un milimetru cub de sânge uman conţine în
jur de 4000 – 9000 leucocite de diferite tipuri.
Deosebim trei tipuri de leucocite. 

Granulocitele (celule cu granule în citoplas-
mă) se formează în măduva roşie şi au o durată
de viaţă de numai câteva zile. Majoritatea lor
sunt fagocite mici, care se colorează cu coloranţi
neutri. Ele sunt elemente mobile ale sistemului
de apărare, care ies din capilarele din apropierea
locului leziunii sau infecţiei prin mişcări amoe-
boidale, înconjoară bacteriile sau corpii străini
pătrunşi în organism, pe care le înglobează prin
endocitoză şi le descompun cu ajutorul enzime-
lor. În acest proces, majoritatea granulocitelor
mor (Fig. 126).

Monocitele sunt leucocite de mari dimensiuni,
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Fig. 125 Imaginea electromicroscopică a leucocitei
umane

Fig. 126 Leucocite cu mişcare amoeboidală în timpul
înglobării, la microscopul electronic
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produse de măduva roşie, care ajung temporar în
sânge, iar după scurt timp părăsesc acest mediu
prin mişcări amoeboidale şi se opresc în diferite
ţesuturi, unde au rol important în apărare. Prin
endocitoză, ele identifică în ţesuturi corpii stră-
ini mai mari sau agenţii etiologici, fagocitează
diferitele resturi celulare, apoi le descompun cu
ajutorul enzimelor. 

Limfocitele sunt leucocite formate în ganglio-
nii limfatici. În timp ce endocitoza este o meto-
dă generală de apărare a organismului, limfoci-
tele s-au specializat pe recunoaşterea şi neutrali-
zarea unor anumite substanţe străine. Astfel se
explică rolul lor fundamental în funcţionarea
sistemului imunitar. 

Plachetele sanguine sunt fragmente de cito-
plasmă ale celulelor care se formează în măduva
osoasă roşie, învelite în membrană celulară nor-
mală. Dacă un vas sanguin se traumatizează,
plachetele sanguine se lipesc de peretele lezat al
vasului, apoi se lipesc unele de altele. În urma
alipirii plachetelor care sosesc continuu la locul
traumatismului, se formează o masă densă, care
produce o închidere primară a leziunii. Între
timp, sub acţiunea proceselor chimice ce se des-
făşoară în peretele vascular şi masa de plachete,
fibrinogenul dizolvat în plasmă se condensează
şi se transformă în fibrină insolubilă. Fila-
mentele fibrinoase formează o structură reti-
culară care întreţese masa coagulului şi închid
definitiv peretele vascular lezat. 

Sistemul imunitar

Macromoleculele introduse în organism prin ali-
mentaţie sunt descompuse cu ajutorul enzimelor
în elemente constituente cu molecula mică, care
se absorb şi sunt transportate la locul proceselor
metabolice celulare. Acestea sunt utilizate de
celule la sintetizarea propriilor macromolecule,
pe care organismul este capabil să le deosebeas-
că de macromoleculele străine încă de la începu-
tul ontogenezei. Organismul se apără de macro-
moleculele străine. (Cuvântul latinesc immuni-
tas înseamnă „lipsit de”, sau „protejat”). Toate
acele macromolecule de origine străină care
activează sistemul imunitar sunt denumite cu
termenul generic de substanţe imunogene.

Un rol important în structura sistemului

imunitar îl au diferitele organe limfatice (Fig.
127). O parte a substanţelor sintetizate în ţesu-
turi sunt preluate de capilare şi introduse în cir-
culaţie. Altă parte a acestora se acumulează în
spaţiul intercelular, sub formă de lichid tisular
sau limfă. Drenarea acesteia din ţesuturi se rea-
lizează prin capilarele limfatice. În aceste capi-
lare închise la un capăt, limfa pătrunde prin
pereţii subţiri, de unde se drenează în vase lim-
fatice tot mai mari. Acestea cuprind tot organis-
mul, iar după secţiuni mai lungi sau mai scurte
se revarsă în ganglionii limfatici (Fig. 128). În
ganglioni se găsesc foliculi limfatici sferoidali,
care sunt înconjuraţi de un sistem complicat de
sinusuri. Limfa din vasele limfatice aferente
pătrunde în aceste sinusuri, apoi de aici va fi
colectată pentru a fi drenată în canalele aferente.
În final, elementele sistemului limfatic se unesc
în două trunchiuri limfatice principale, care dre-
nează limfa în artera colectoare principală a cir-
culaţiei sanguine din regiunea toracică. 

Un organ limfatic aparţinând sistemului
imunitar este timusul. Această glandă este situa-
tă în spatele sternului şi este un organ bilobat,
care îşi începe activitatea încă din perioada
embrionară. Cu toate că dimensiunile ei scad
odată cu atingerea vârstei adulte, în mod nes-
chimbat ea are rol central în sistemul imunitar.
Aici are loc formarea limfocitelor sensibile la
anumite substanţe imunogene specifice. Un alt
grup al limfocitelor care reacţionează la acţiunea
substanţelor imunogene sunt cele formate în for-
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1. Care sunt elementele componente ale sângelui
uman?
2. Prin ce se caracterizează componentele plasmei

sanguine?
3. Care este rolul proteinelor plasmatice?
4. Prin ce se caracterizează formarea şi structura

eritrocitelor? Cum transportă acestea oxigenul?
5. Prezentaţi structura moleculei de hemoglobină.
6. Care este rolul eritrocitelor în transportul dioxi-

dului de carbon?
7. Care sunt tipurile de bază ale leucocitelor şi

prin ce se caracterizează funcţionarea lor?
8. Ce fel de proteine şi ce leucocite se găsesc în

sânge?
9. Prin ce se caracterizează plachetele sanguine?

10. Comparaţi structura sângelui, a lichidului celu-
lar şi a limfei. 
11. De ce este periculos monoxidul de carbon? Ce
modificări produce în sânge?
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maţiunile limfatice ale tubului digestiv. Acestea
sunt localizate în tonsilele palatine şi faringiene,
în peretele intestinal şi în apendicele vermiform.
Organele enumerate conţin un număr mare de
foliculi limfatici, locul formării limfocitelor. În
final, splina este un organ anex al sistemului
imunitar, în cavităţile masei sale spongioase se
găsesc în număr mare foliculi limfatici, care
conţin numeroase limfocite. Splina este un
organ care participă activ şi la circulaţia sangui-
nă, deoarece depozitează o parte din sânge în
cavităţile sale, în timp ce efectuează şi descom-
punerea eritrocitelor îmbătrânite. 

Principiul de bază al funcţionării sistemului

imunitar este recunoaşterea marcajelor chimice
ale celulelor proprii şi ale celor străine, apoi, pe
baza acestei diferenţieri, neutralizarea sub-

stanţelor imunogene. Aceasta este efectuată de
elementele celulare ale sistemului imunitar, de
leucocitele de tip limfocitar. Limfocitele se for-
mează din celulele stem ale măduvei osoase
(Fig. 129). O parte a celulelor stem care circulă
în lichidele biologice sunt reţinute de timus şi
formaţiunile limfatice ale tubului digestiv. Prin
diviziunile şi transformările succesive, celulele
stem astfel filtrate se transformă în limfocite
imunogenetic senzitive. 

Limfocitele formate în timus – limfocite T –
interceptează substanţele imunogene celulare, şi
astfel, prezenţa bacteriilor sau infecţiile virale
determină o reacţie din partea lor. Aceste limfo-
cite expuse la asemenea răspunsuri imunogene
sunt transportate apoi de sânge în ganglionii lim-
fatici, unde se transformă în celule apte de a da
reacţii imunitare specifice. În decursul acestui
proces, în membrana celulară a limfocitelor se
integrează proteine care recunosc şi fixează sub-
stanţele imunogene care au pătruns în organism
şi care vor fi distruse de substanţele active ale
limfocitului. Descompunerea substanţelor imu-
nogene distruse este ajutată de monocite. Acest
proces este denumit reacţia imunitară celulară. 

Limfocitele formate în formaţiunile limfatice
ale tractului digestiv identifică substanţele
imunogene dizolvate în lichidele biologice. Sub
acţiunea acestora, în special în splină şi în gan-
glionii limfatici se formează limfocite, în care se
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Fig. 127 Structura sistemului imunitar
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sintetizează anticorpi specifici contra imunoge-
nelor respective. Acestea sunt proteine care pot
recunoaşte şi neutraliza substanţele imunogene,
denumite imunoglobuline. Fiecărei substanţe
imunogene îi corespund una sau mai multe
imunoglobuline specifice. Referitor la varietatea
structurală, în organism se formează diferite
proteine capabile să recunoască şi să izoleze mai
multe sute de mii de substanţe imunogene. Prin
sânge, imunoglobulinele ajung în toate părţile
organismului. Ele interacţionează cu macromo-
leculele străine care pătrund în organism, şi ca
rezultat substanţa imunogenă este neutralizată şi
eliminată din organism. De exemplu, macromo-
lecula străină, după ce reacţionează cu anticor-
pii, se precipită, iar reziduurile sunt înglobate
prin endocitoză de monocite şi descompuse.
Acest proces se numeşte reacţie imunitară umo-
rală. 

În decursul transformării limfocitelor se for-
mează şi celule care nu neutralizează substanţele
imunogene, dar memorizează pentru ani de zile
amprenta specifică a acestora. Când aceeaşi sub-
stanţă imunogenă pătrunde din nou în organism,
aceste celule de memorie se activează, transfor-
mându-se rapid în limfocite capabile de o reacţie

imunitară. Menţinerea în această stare de veghe
poate împiedica evoluţia unei infecţii în cazul
virusurilor sau bacteriilor. Deci, organismul
devine protejat, dacă desfăşurarea reacţiei
imunitare este mai rapidă decât instaurarea
infecţiei şi agenţii patogeni sunt neutralizaţi la
timp. 

Protejarea organismului se poate induce şi în mod
artificial, prin vaccinuri. O modalitate a vaccinării
este introducerea în organism a anticorpilor formaţi în
alte organisme, şi astfel se consolidează capacitatea
de apărare a organismului vaccinat. Exemplu în acest
sens este administrarea de gamaglobulină pentru pre-
venirea anumitor boli infecţioase. O altă modalitate a
vaccinării este inocularea de vaccinuri care conţin
agentul etiologic în formă vie atenuată sau inactivată,
care vor declanşa răspunsul imunogen celular sau
umoral corespunzător. În această categorie intră vac-
cinurile obligatorii administrate în timpul copilăriei.
Acestea sunt: vaccinul antituberculos, antidifteric,
contra tusei convulsive, antitetanic, antivariolic şi
antipoliomielitic. 

Prima vaccinare profilactică a fost efectuată de
medicul englez Edward Jenner (1749 – 1823) la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, contra variolei. El a
descoperit că secreţiile din leziunile variolice de la
bovine conferă imunitate antivariolică oamenilor.
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Fig. 129 Formarea limfocitelor capabile de răspuns imunitar

MĂDUVA OSOASĂ

TIMUS

SPLINĂ
GANGLIONI LIMFATICI

FORMAŢIUNILE LIMFATICE
ALE TRACTULUI DIGESTIV

GANGLIONI 
LIMFATICI

celule de memorie

celule stem

monocite
limfocite generatoare de

imunoglobuline

limfocite 
imunosenzitive

limfocite imunosenzitive

limfocite apte de reacţie
imunogenetică celulară

IMUNOGEN

1-160 8. törd roman 03 08.qxp:1-160 7. törd.qxd  3/8/16  12:38 PM  Page 90



91

Importanţa istorică a vaccinului antivariolic este
deosebită, pentru că reprezintă primul caz când medi-
cii aplică pe scară largă această metodă pentru a pre-
veni conştient o boală. Dezvăluirea secretului vacci-
nării antivariolice, adică descoperirea faptului că prin
această metodă s-a realizat o imunizare artificială, are
loc numai la sfârşitul secolului XIX, efectuată de
către chimistul şi bacteriologul francez Louis
Pasteur (1822 – 1895), care, prin studierea procese-
lor de fermentare ale bacteriilor a pus bazele micro-
biologiei. El a descoperit că la temperaturi mai înalte,
bacteriile se distrug. Numele lui este păstrat şi azi în
denumirea procedeului de sterilizare a alimentelor –
pasteurizare. El a creat vaccinuri contra a numeroase
boli contagioase. Înfiinţarea institutului său din Paris
a însemnat aplicarea în masă a imunizării, sub formă
de programe, care până în ziua de azi au un rol major
pentru sănătatea omenirii.

Un exemplu de reacţie imunitară este dife-
renţierea grupelor sanguine umane ABO. Pe
baza diferenţelor structurale ale moleculelor de
carbohidraţi conjugaţi la membrana lor, eritroci-
tele umane se diferenţiază în tipurile A şi B (Fig.
130). Pe această bază, oamenii se împart în patru
grupe. La unii oameni apar eritrocite numai
dintr-un tip (A), sau numai din celălalt (B). Dar
există şi oameni, pe a căror eritrocite apar ambe-
le catene de carbohidraţi (AB) sau niciunul (O).
Dar grupele sanguine nu sunt determinate numai
de proprietăţile membranelor eritrocitelor, ci şi
de prezenţa unor anticorpi în plasma sanguină.
Plasma sanguină a grupului A produce anticorpi
contra membranei eritrocitare tip B, şi invers. În
plasma sanguină a sângelui din grupa O apar
ambii anticorpi, plasma sângelui din grupa AB
nu produce niciunul din aceşti anticorpi. Dacă
diferitele tipuri de eritrocite se întâlnesc cu anti-
corpii corespunzători, are loc o reacţie imunitară,
în cursul căreia eritrocitele care sunt receptate ca
substanţe imunogene, reacţionează cu anticorpii
respectivi şi, prin precipitare, formează cheaguri
masive de sânge. Corespunzător acestor fenome-
ne, la transfuzii de sânge trebuie luate în consi-
derare substanţele imunogene ale donorului şi
anticorpii acceptorului. 

În anii 1940, în cadrul unei experienţe, sânge-
le recoltat de la o maimuţă Rhesus a fost injectat
în sistemul circulator al unui iepure. Sub acţiu-
nea eritrocitelor de maimuţă, în plasma sanguină

a iepurelui s-au produs anticorpi, care a produs
precipitarea totală a eritrocitelor de la maimuţa
Rhesus. Dacă plasma sanguină care conţinea
acest anticorp era amestecată pe o lamă de
microscop cu sânge uman, s-a constatat după
analize repetate că la 85% din oameni, eritroci-
tele se precipită, în timp ce la 15% nu. Astfel,
această proprietate a sângelui a determinat o altă
împărţire în grupe de sânge, denumită după mai-
muţa Rhesus grupe sanguine Rh. Oamenii ale
căror eritrocite se precipită sub acţiunea acestui
anticorp au fost încadraţi în grupa Rh pozitiv
(Rh+), cei la care nu se produce această reacţie
sunt încadraţi în grupa sanguină Rh negativ 
(Rh –). 

În timp ce în cazul grupelor sanguine ABO,
anticorpii ce acţionează contra grupelor sangui-
ne străine sunt prezenţi în plasma sanguină din
momentul naşterii, în cazul grupelor sanguine
Rh, acestea apar numai dacă plasma unui individ
Rh-negativ intră în contact cu eritrocitele unui
individ Rh-pozitiv. Acest aspect trebuie luat în
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Fig. 130 Grupele sanguine ABO la om
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considerare la transfuzii de sânge sau la sarcini,
dacă mama cu grupa Rh – negativ are un
embrion cu grupa Rh – pozitiv. 

În anumite situaţii, sistemul imunitar manifes-
tă reacţii de apărare exagerate la prezenţa anu-
mitor substanţe. Această stare de hipersensibili-
tate, de capacitate de reacţie diferită de cea nor-
mală o denumim alergie. Substanţa care
declanşează starea alergică este alergenul. Se
cunosc numeroase substanţe care funcţionează
ca alergeni, la prezenţa cărora oamenii afectaţi
reacţionează cu diferite intensităţi. Exemple de
alergeni sunt: polenul anumitor plante, secreţiile
anumitor insecte, părul anumitor mamifere, anu-
mite chimicale de uz casnic, medicamente sau
chiar alimente, toate acestea pot provoca reacţii
alergice. 

O maladie foarte gravă a sistemului imunitar este
sindromul imunodeficienţei dobândite – SIDA, acro-
nimul denumirii în limba engleză este AIDS. După
cunoştinţele actuale, agentul etiologic al bolii este
virusul imunodeficienţei umane HIV. Infecţia virală,
deci sindromul SIDA se transmite numai pe cale
sexuală şi prin sânge. Virusul HIV distruge limfocite-
le responsabile de reacţia imunitară celulară, cu rol
major în capacitatea de apărare a organismului.
Astfel, capacitatea de apărare a organismului contra
infecţiilor se reduce substanţial, chiar o simplă răcea-
lă poate avea sfârşit letal dacă organismul este afectat
de SIDA în stadiu avansat. În prezent nu există trata-
ment pentru această maladie gravă. 

În ţara noastră, transmiterea prin transfuzii a bolii
nu se mai înregistrează. Donatorilor de sânge li se
solicită în mod obligatoriu efectuarea de analize de
sânge şi pentru constatarea lipsei virusului HIV.
Virusul HIV nu este răspândit de ţânţari sau alte
insecte hematofage, dar un mare pericol de răspândi-
re al infecţiei cu HIV îl reprezintă administrarea intra-
venoasă a drogurilor cu seringi infectate. Fătul mamei
infectate cu HIV se poate contamina deja în uter, şi
este posibil ca nou-născutul să decedeze înainte de
vârsta de un an. Din această cauză, femeilor infectate
cu HIV nu li se recomandă asumarea sarcinii. 

Transportul substanţelor

Sarcina de transport a substanţelor în organism
este asigurată în mare parte de sistemul circula-
tor. Circulaţia permanentă a sângelui din acest
sistem este asigurată de funcţionarea inimii sau
cordului. Principalele caracteristici ale struc-

turii inimii omului sunt descrise în cele ce
urmează. Peretele cardiac are trei straturi. La
exterior se află o membrană subţire numită peri-
card. Sub aceasta se află componenta cea mai
groasă a peretelui cardiac, muşchiul cardiac sau
miocardul, alimentat de arterele coronariene.
Capilarele acestora sunt ramificate în întreg
muşchiul cardiac, care are nevoie de o irigare
abundentă pentru activitatea continuă pe care o
desfăşoară. Miocardul este format din fibre mus-
culare, asemănător ţesutului muscular striat, dar
spre deosebire de acesta, fibrele musculare se
conectează între ele şi formează reţele de fibre
miocardice. În final, peretele cardiac este acope-
rit la interior de o membrană conjunctivă denu-
mită endocard. 

Structura anatomică a inimii este tetracame-
rală, despărţită în două jumătăţi care nu comu-
nică – stângă şi dreaptă – de un sept musculos
central vertical (Fig. 131). În fiecare parte
deosebim câte un ventricul şi câte un atriu.
Sângele uzat este transportat de vene dinspre
organism şi se varsă în atriul drept. În atriul
stâng se varsă sângele oxigenat transportat de
venele pulmonare. Receptarea sângelui în atrii
şi transmiterea acestuia în ventricule nu necesi-
tă un efort deosebit din partea musculaturii
atriilor, deoarece trebuie să transmită sângele
într-o direcţie unde presiunea este redusă, din
care cauză miocardul atrial este mai subţire.
Situaţia la nivelul ventriculilor este diferită, de
aici sângele trebuie expulzat cu forţă, din ven-
triculul drept înspre plămân, dar cu o forţă şi
mai mare din ventriculul stâng prin artera aortă
înspre întreg organismul. În acest caz, sângele
trebuie pompat în artere care prezintă o rezis-
tenţă mult mai mare, în consecinţă pereţii ven-
triculari au un strat miocardic mult mai gros, în
special la ventriculul stâng. Acesta asigură
sânge oxigenat în cea mai mare parte a organis-
mului. Atriile sunt separate de ventricule, res-
pectiv ventriculele de artere, prin valve formate
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din endocard. Ele asigură circulaţia sângelui
într-un singur sens în cord. 

Baza funcţionării cordului este dată de con-
tracţiile şi relaxările ritmice ale cordului.
Contracţiile şi relaxările nu se manifestă simul-
tan în tot cordul, ci se contractă alternativ mai

întâi cele două atrii, apoi cele două ventricule
(Fig. 132). În timpul contracţiei simultane a
celor două atrii, ventriculele sunt în stare rela-
xată. În acest moment, se relaxează şi muşchii
care fixează valvele cardiace. Atunci când în
atrii, din cauza sângelui afluit şi a contracţiei,
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Fig. 131 Cordul uman şi structura sa camerală
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creşte presiunea peste valoarea celei din ventri-
cule, valvele atrio-ventriculare relaxate se des-
chid şi sângele trece în ventricule. Apoi urmea-
ză o contracţie ventriculară, în timp ce muşchii
care fixează valvele de asemenea se contractă, şi
marginile valvelor se alătură (Fig. 132). Astfel,
deschiderea dintre atrii şi ventricule se închide,
şi sângele din ventricul unde presiunea este mai
mare, nu poate refula înspre atriu (Fig. 133). În
ventricule presiunea creşte brusc şi împinge sân-
gele în artere. Ca urmare, se deschid valvele
arteriale şi sângele este pompat spre organism şi
spre plămâni. Treptat, presiunea din ventricule
scade sub valoarea presiunii din artere, din care
cauză o parte a sângelui din artere se întoarce şi
închide valvele prin alăturarea pereţilor, blocând
calea de întoarcere a sângelui în ventricule. În
timpul contracţiei ventriculare, din cauza efectu-
lui de absorbţie, sângele din vene pătrunde în
atriile relaxate, apoi procesul începe de la înce-
put. 

La un om adult sănătos, aflat în repaus, ciclul
cardiac descris mai sus se desfăşoară de 75 ori
pe minut, în medie. Contracţia unui ventricul
pompează 70 mililitri de sânge în artere. Astfel,
din fiecare ventricul al cordului, în fiecare minut
sunt pompate în circulaţie câte 5 litri de sânge. 

Descrieri moderne, bazate pe studii reale, ale struc-
turii şi funcţionării organismului au fost făcute prima
dată în secolul al XVI-lea. Medicul german Andreas
Vesalius (1514 – 1564) în lucrarea sa publicată în
1543 intitulată De humani corporis fabrica prezintă
anatomia umană ca fiind baza materială a organismu-
lui viu funcţional. Lucrarea concepută într-o perspec-
tivă modernă a inspirat un întreg şir de cercetări. 

Cu câteva decenii mai târziu, în 1628, medicul
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Fig. 133 Funcţionarea valvelor privite dinspre atriul drept

Fig. 134 Aparatul circulator la om
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englez William Harvey (1578 – 1657) publică un
studiu susţinut cu numeroase experienţe, care prezin-
tă date despre inimă şi circulaţia sângelui. El a descris
corelaţia dintre funcţionarea cordului şi sistemului
vascular, funcţionarea cordului tetracameral, a desco-
perit rolul valvelor cardiace. Dacă pe Vesalius îl con-
siderăm părintele anatomiei, Harvey trebuie conside-
rat fondatorul fiziologiei. Harvey nu a descoperit
legătura dintre funcţionarea arterelor şi venelor. A
presupus că sângele trece prin orificiile ţesuturilor
pentru a ajunge în vene. 

Medicul italian Marcello Malpighi (1628 – 1694)
studia structura fină a plămânilor, când în paralel cu
descoperirea alveolelor pulmonare, a descoperit şi
capilarele. A descoperit vascularizaţia capilară a cor-
pusculilor renali, a descris eritrocitele, şi cu acestea
cunoştinţele legate de circulaţia sângelui devin com-
plete. Pentru studierea structurilor fine utilizează sis-
tematic marea inovaţie a perioadei sale, microscopul
optic, punând astfel bazele histologiei – ştiinţa care
studiază ţesuturile. 

În sistemul vascular închis, circulaţia sângelui
este asigurată de activitatea cordului (Fig. 134).
Sângele pompat din cord este distribuit prin sis-
temul arterial în diferitele organe. Pereţii elas-
tici ale arterelor sunt alcătuiţi în special din
muşchi netezi şi ţesut conjunctiv striat. La con-
tracţia ventriculului stâng, sângele pătrunde în
artera principală, aorta, apoi în arterele mai mari
care pornesc din aceasta. Însă numai o parte a
sângelui expulzat la contracţie va curge mai
departe spre arterele mici, cealaltă parte este
reţinută în arterele mari, unde produc o dilatare
a pereţilor elastici. În timpul relaxării ventricu-
lului stâng, arterele dilatate revin la volumul lor
iniţial, în timp ce expulzează sângele rămas. 

Astfel, diferenţa mare de presiune dintre con-
tracţie şi relaxare se reduce considerabil, fluxul
sanguin devine mai uniform. În secţiunile inci-
piente ale sistemului arterial, valoarea tensiunii
arteriale la contracţie este de aproximativ 16
kPa (120 mmHg), iar la relaxare de 11 kPa (80
mmHg). Această schimbare periodică a tensiunii
arteriale produce la nivelul arterelor o fluctuaţie
denumită puls. Aceasta este perceptibilă şi cu
mâna liberă, pe artere superficiale aflate pe
suport osos, de exemplu la artera încheieturii. 

Prin ramificarea în continuare a sistemului
arterial, numărul arterelor creşte, iar diametrul
lor scade. Însă suma suprafeţei secţiunii lor

creşte treptat, la nivelul capilarelor, această cifră
este mai mare de mai multe sute de ori decât
suprafaţa diametrului aortei. Aceasta cauzează o
scădere considerabilă a tensiunii arteriale (Fig.
135).

Rolul propriu-zis al circulaţiei, adică trans-
portul substanţelor între mediul extern şi ţesu-
turi, se realizează prin sistemul capilarelor
(Fig. 136). Cele mai subţiri artere se continuă cu
capilare, care se ramifică în ţesuturile ce trebu-
iesc aprovizionate. Între capetele arteriale şi cele
venoase ale capilarelor se înregistrează o dife-
renţă de presiune permanentă. (Fig. 137).
Deoarece peretele subţire al capilarelor funcţio-
nează ca o membrană semipermeabilă, nu per-

95FUNCŢIONAREA AUTOÎNTREŢINUTĂ

Fig. 135 Variaţiile secţiunii vasculare şi a tensiunii
arteriale în aparatul circulator
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mite ieşirea din lumen a proteinelor plasmati-
ce.

Astfel se creează un fenomen osmotic. În par-
tea arterială a capilarelor, tensiunea arterială este
mai mare decât presiunea osmotică a proteinelor
plasmatice. Astfel, apa şi nutrienţii dizolvaţi în
ea sunt presaţi dinspre capilare spre ţesuturi. În
partea venoasă a capilarelor, tensiunea sângelui

este mai scăzută decât presiunea osmotică a pro-
teinelor plasmatice, astfel că apa şi diferitele
substanţe reziduale pătrund din ţesuturi înspre
capilare. Substanţele cu molecula mai mare
împreună cu o parte a lichidului tisular sunt pre-
luate de capilarele limfatice şi transportate în
venele mai mari. 

După parcurgerea capilarelor, circulaţia în
sistemul venos, care efectuează colectarea sân-
gelui, este întreţinută doar de o mică diferenţă
de presiune, care scade treptat odată cu apropie-
rea de cord. Peretele venelor este mult mai
subţire decât peretele arterelor, acestea conţin
mult mai puţin ţesut muscular neted. Din aceas-
tă cauză, aceste vase se dilată mai uşor, dar se şi
comprimă mai uşor, şi astfel contracţia muşchi-
lor scheletici din apropierea lor exercită forţă
asupra lor, ajutând considerabil circulaţia de
întoarcere a sângelui la cord. În vene se găsesc
valvule care împiedică circulaţia sângelui în
sens invers. 

Transportul gazelor respiratorii legat de
eritrocite utilizează şi marea, şi mica circulaţie
(Fig. 138). Oxigenul preluat de capilare din
alveolele pulmonare este transportat prin venele
micii circulaţii în atriul stâng al cordului.
Sângele oxigenat propulsat din ventriculul stâng
intră în sistemul arterial al marii circulaţii şi este
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Fig. 136 Fluxul de eritrocite în capilare, imagine elec-
tromicroscopică. 

Fig. 137 Desfăşurarea circulaţiei prin capilare
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transportat la ţesuturi. După realizarea schimbu-
lui de gaze, eritrocitele transportă dioxidul de
carbon prin sistemul venos al marii circulaţii în
atriul drept al inimii. Sângele expulzat din ven-
triculul drept se deplasează prin arterele micii
circulaţii până în capilarele pulmonare, unde
dioxidul de carbon trece prin difuzie în alveole-
le pulmonare, şi în paralel se reîncarcă cu oxi-
gen. 

Transportul nutrienţilor absorbiţi în trac-
tul digestiv se realizează tot cu ajutorul circu-
laţiei sanguine. Nutrienţii pătrund în capilarele
vilozităţilor intestinale şi prin vene ajung la
ficat. Ficatul are un rol central în transformarea
nutrienţilor şi izolarea produşilor de dezinte-
grare. 

Vena care soseşte la ficat dinspre intestine se
ramifică multiplu şi ajunge să se continue sub
forma unei reţele de capilare. Acestea întrepă-
trund unităţile mai mici ale ficatului, lobulii
hepatici. Nutrienţii transportaţi aici pătrund în
celulele hepatice, unde sunt supuşi la diferite
procese metabolice de transformare (Fig. 139). 

În decursul transformării hidraţilor de car-
bon, celulele hepatice transformă excesul de
glucoză transportat în sânge în glicogen, pe care
îl depozitează. Acesta poate fi uşor transformat
din nou prin descompunere în glucoză.
Glicogenul hepatic constituie una din rezervele
principale, uşor accesibile, de carbohidraţi ai
organismului. Proteinele se absorb în sânge sub
formă de aminoacizi şi sunt transportaţi în ficat.
Majoritatea lor trec prin ficat şi ajung nemodifi-
cate la ţesuturi, unde sunt incluse în proteinele
sintetizate. 

Însă carbamida, produsul final al descompu-
nerii aminoacizilor neutilizaţi, se formează
numai în ficat. Tot în ficat se formează şi produ-
sul final de dezagregare a acizilor nucleici, aci-
dul uric. Absorbţia acizilor graşi se realizează
prin capilarele limfatice ale vilozităţilor intesti-
nale. Vasele limfatice transportă acizii graşi în
circulaţia sanguină, de aici ajung la ficat, unde
se transformă în grăsimi specifice. 

Acestea se ataşează de proteine şi intră din
nou în circulaţie. De aici ţesutul muscular se
aprovizionează cu acizi graşi pentru a produce
energie, iar excedentul este depozitat în ţesutul
adipos. 
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Fig 138 Calea gazelor respiratorii în mica şi marea
circulaţie.   
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Protejarea inimii şi a sistemului vascular se bazea-
ză pe modul de viaţă sănătos şi activitatea fizică
corespunzătoare vârstei. Modul de viaţă sedentar

favorizează depozitarea nutrienţilor introduşi în orga-
nism sub formă de ţesut adipos, ce duce la obezitate.
Pentru asigurarea aprovizionării cu sânge oxigenat a
cantităţii mari de ţesut adipos, cordul trebuie să depu-
nă o activitate sporită pentru a asigura tensiunea arte-
rială necesară. Acest fapt are efect asupra tensiunii
arteriale a întregului organism, astfel tensiunea arte-
rială în organism va avea o valoare mai ridicată tot
timpul, în tot organismul, şi treptat se instaurează
maladia denumită boala cardiacă hipertensivă. În
afară de greutatea excesivă, boala mai este favorizată
de sărarea excesivă a mâncărurilor şi ingestia crescu-
tă de sodiu. Hipertensiunea este favorizată şi de
fumat, deoarece acesta produce vasoconstricţie. 

Lipsa activităţii fizice regulate, alimentaţia neregu-
lată şi unilaterală, consumarea unor alimente bogate
în grăsimi sau hidraţi de carbon determină creşterea
patologică a lipidemiei, apoi depunerea grăsimilor pe
pereţii vasculari. Cheagurile de sânge se pot bloca în
zonele sclerozate ale arterelor din cauza diametrului
redus al acestora, producând lipsa oxigenului şi a
nutrienţilor în zona aprovizionată de artera respectivă.
Dacă acest lucru se întâmplă în arterele coronare, par-
tea de miocard rămasă brusc fără aprovizionare se
necrozează şi nu mai funcţionează. Acesta este in -

farctul miocardic. În cazuri mai grave, dacă procesul
afectează o suprafaţă prea mare a miocardului, se
poate produce oprirea activităţii cardiace. 

Excreţia

Sistemul excretor al omului este format dintr-o
pereche de rinichi în care se formează urina, ure-
terele care conduc urina şi o vezică urinară, care
depozitează temporar urina, pe care o elimină
prin uretră (Fig. 140). Acest sistem are rolul
major ca volumul şi conţinutul lichidelor din
spaţiile intracelulare şi extracelulare interstiţiale
să fie menţinute relativ constante. În afară de
apă, lichidele biologice au în componenţa lor
numeroase substanţe a căror prezenţă peste o
anumită valoare este indispensabilă pentru pro-
cesele vitale. Exemple pentru acestea sunt con-
centraţia ionilor de natriu sau a glucozei din
plasma sanguină. Prin eliminarea controlată a
acestora, sistemul excretor contribuie la
menţinerea constantă a nivelului lor în orga-
nism. De asemenea, funcţionarea ei se asigură
prin excreţia continuă împiedicarea acumulării
produselor metabolice neutilizate sau toxice în
organism, care sunt eliminate în exterior. 

În organismele pluricelulare, deci şi la om, majori-
tatea celulelor nu intră în contact direct cu mediul
extern. Efectele acestuia sunt transmise prin interme-
diul lichidelor biologice la celule, şi astfel, mediul
intern al acestora este reprezentat de spaţiile
interstiţiale care le înconjoară. Rolul cel mai impor-
tant al mediului intern este asigurarea transportului
substanţelor necesare pentru funcţionarea celulei la
locul utilizării, înlăturarea produşilor de degradare şi
transmiterea efectelor hormonale necesare controlării
proceselor biologice. 

Condiţia de bază a funcţionării celulei este ca în
condiţiile schimbătoare ale mediului extern să se
menţină constanţi parametrii mediului intern. Aceştia
sunt asiguraţi în organism prin control hormonal şi
nervos, care au efect asupra circulaţiei, respiraţiei şi
excreţiei. Prin urmare, volumul, presiunea osmotică,
componenţa ionică, temperatura şi pH-ul spaţiilor
interstiţiale din mediul intern se menţin relativ con-
stante. Această stare constantă şi controlată a mediu-
lui intern este denumită homeostazie. 

În structura rinichilor deosebim mai multe
părţi. La exterior, rinichiul este învelit de o cap-
sulă din mai multe straturi (Fig. 141). Imediat
sub aceasta se află partea granulată externă a
rinichiului, denumită zona corticală. Spre inte-
rior se află o zonă mai lată, striată, denumită
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1. Prin ce se caracterizează structura cordului?
2. Cum funcţionează cordul în fazele de contracţie

şi relaxare a ventriculelor?
3. Prin ce se caracterizează sistemul arterial?
4. Cum se realizează predarea şi preluarea sub-

stanţelor în capilare?
5. Prin ce se caracterizează sistemul venos?
6. Cum se desfăşoară transportul gazelor respira-

torii în sistemul circulator?
7. Care este rolul ficatului în transportul şi trans-

formarea substanţelor?
8. Documentaţi-vă! Care poate fi motivul icterului

frecvent la nou-născuţi?
9. Ca rezultat al hipertensiunii, creşte cantitatea de

lichid tisular dintre ţesuturi. Care poate fi explicaţia
acestui fenomen?
10. Comparaţi vasele coronare, arterele şi venele. 
11. Unde se află splina şi ce rol are ea?
12. Care este rolul capilarelor în rinichi, în intesti-
nul subţire, în creier şi în ficat?
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zona medulară. Unitatea funcţională histologică
comună a cortexului şi medularei este nefronul,
din care în medie într-un rinichi se găsesc apro-
ximativ un milion de bucăţi. Nefronul este for-
mat din corpusculul renal şi din aparatul tubular
alăturat. Partea deferentă a canalelor se varsă în
bazinetul renal, de unde urina este drenată din
rinichi prin uretere. 

În corpusculul renal, capătul închis al apara-
tului tubular al nefronului formează o capsulă în
formă de cupă cu pereţi dubli (capsula Bowman)
în jurul unui ghem de capilare denumit glome-
rul, ale cărui capete, şi cel aferent, şi cel eferent,
se leagă la sistemul arterial. Arteriola eferentă a
corpusculului renal se ramifică din nou, formând
capilare, care înconjoară ansa Henle, parte a
tubului renal, apoi intră în sistemul venos.
Tubulul renal, care porneşte de la nivelul cor-
pusculului renal, are o primă parte sinuoasă,
denumită tub contort proximal, plasată în corte-
xul renal, care se continuă cu o parte descenden-
tă dreaptă, ce coboară în medulara renală. Acolo
se subţiază, efectuează o întoarcere completă şi
revine printr-o ramură ascendentă dreaptă în
zona corticală. Aici se continuă cu tubul contort
distal, care se varsă într-un tub colector.

Tuburile colectoare care adună urina din tubii
renali ai nefronilor se unesc în conducte tot mai
groase şi în final se varsă în cavitatea bazinetu-
lui renal (Fig. 142). 
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Fig. 140 Sistemul organelor excretoare 
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Funcţionarea rinichilor este determinată de
trei procese de bază. Primul este filtrarea la
nivelul corpusculului renal – filtrarea glomeru-
lară. În decursul acestuia, o parte din plasma
sanguină se filtrează prin glomerulul arterial şi
peretele capsulei Bowman şi pătrunde în tubul
renal. Dintre elementele constituente ale plas-
mei, numai proteinele plasmatice nu apar în fil-
trare. Trecerea plasmei din glomerul în capsula
Bowman se face datorită diferenţei de presiune,
de 8 kPa în arteriole şi 3 kPa în capsulă.
Deoarece valoarea tensiunii arteriale chiar şi în
arteriola eferentă a glomerulului depăşeşte
valoarea presiunii osmotice, spre deosebire de
celelalte reţele capilare, în glomerul nu se înre-
gistrează reflux. Ca urmare a procesului de fil-
trare, în cei doi rinichi zilnic se produc aproxi-
mativ 180 litri de filtrat care trec din corpuscu-
lul renal în tubulii renali. 

Concentraţia de glucoză a carbamidei rezulta-
te din catabolizarea proteinelor, a ionilor – în
special a natriului din filtratul denumit şi urină
primară, aflat în tubulii renali este identică cu
cea din plasma sanguină. Pe de altă parte, orga-
nismul uman elimină zilnic în medie un litru de
urină, care nu conţine glucoză, conţine numai
jumătate din carbamidele filtrate şi are un
conţinut de natriu neglijabil (Fig. 143).
Diferenţele cantitative considerabile de sub-
stanţe dintre filtrat şi urină sunt puse la dis-
poziţia organismului pentru refolosire în urma
resorbţiei tubulare. Între tubulii renali şi capila-
re, glucoza şi ionii de natriu se deplasează prin
transport activ, iar apa şi carbamida prin trans-

port pasiv. În această a doua etapă de bază (Fig.
144) în prima secţiune a tubulului renal, în tubul
contort proximal, cantitatea totală de glucoză se
resoarbe în circulaţia sanguină şi o anumită can-
titate de carbamidă se absoarbe tot aici.
Resorbţia activă a majorităţii ionilor de natriu
este urmată de difuzia pasivă a apei. În conti-
nuare, începe creşterea treptată a concentraţiei
filtratului rămas, proces care are loc în medula-
ra renală, în ramura descendentă a ansei Henle.
Din filtrat este eliminată apă înspre lichide bio-
logice mai concentrate, din care o cantitate
însemnată de carbamidă şi de ioni de natriu
pătrunde în tubulul renal. În curbura ansei Henle
filtratul are concentraţia maximă. 

Porţiunea următoare a tubului renal, ramura
ascendentă a ansei Henle este impermeabilă
pentru apă. Astfel, chiar dacă are loc resorbţie de
ioni de natriu, aceasta nu este însoţită de difuzia
pasivă de apă. Prin urmare, filtratul din ramura
ascendentă devine tot mai diluată, până ajunge
în tubul contort distal, unde resorbţia ionilor de
natriu este însoţită de eliminare de apă. În final,
în funcţie de cantitatea de apă introdusă în orga-
nism, în tubul colector mai are loc eliminarea
unei cantităţi mai mici sau mai mari de apă
înspre lichidele interstiţiale, astfel se ajunge la
concentraţia finală a urinei. Dacă organismul
este deshidratat, în canalele colectoare din stra-
turile profunde ale medularei creşte treptat con-
centraţia urinei. În caz de exces de apă, peretele
canalului colector devine impermeabil pentru
apă, şi astfel organismul se debarasează de exce-
sul de apă prin eliminarea unei cantităţi mari de
urină diluată. 

În final, a treia etapă de bază a funcţionării
rinichilor este secreţia tubulară, în urma căreia
celulele care delimitează tubul renal secretă anu-
mite substanţe pe care le elimină în urină.
Majoritatea acestora sunt substanţe organice
care nu intră în componenţa plasmei sanguine,
ele sunt substanţe străine sau toxice, de exemplu
unii pigmenţi sau reziduuri de medicamente. 

Dintre substanţele pe care organismul le mai
poate utiliza, urina formată ca urmare a activi-
tăţii renale poate să mai conţină apă aflată în
excedent, cantităţi reduse de ioni şi carbamidă.
Împreună cu acestea mai sunt eliminate nume-
roase substanţe inutilizabile provenite din orga-

Fig. 143 Modificările cantitative la unele substanţe în
decursul excreţiei 

Apă Na+ Glucoză Carbamidă

Exprimare procentuală

Filtrat 100 100 100 100

Tub contort 
proximal

30 30 0 45

Ansa Henle 15 36 – 258

Tub contort 9 3 – 96
distal

Urină. 0,5 0,2 – 45
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nism. Din această cauză, componenţa urinei nu
poate fi considerată constantă, ea se adaptează
nevoilor de moment ale organismului. Urina
colectată în bazinetul renal este transportată
continuu prin uretere în vezica urinară. Urina nu
se scurge în vezica urinară din cauza gravitaţiei,
ci sub acţiunea mişcării peristaltice a muşchilor
netezi din pereţii ureterelor, în cantităţi mici.
Vezica urinară depozitează temporar urina, apoi
reflexul de urinare este declanşat de presiunea
exercitată de urina acumulată asupra pereţilor
vezicii. Deschiderea sfincterului vezicii urinare
este controlat voluntar. Eliminarea urinei din
vezică se face prin uretră. 

Cercetări pentru înlocuirea organelor umane
grav afectate de maladii şi incapabile de a-şi
îndeplini funcţia se desfăşoară în mai multe
direcţii. 

O posibilitate tot mai utilizată este înlocuirea
acestora cu organe artificiale, sau transplantarea
unor organe sănătoase din alte organisme. Există
aplicări practice ale acestor metode, de exemplu
înlocuirea rinichilor. În cazul insuficienţei rena-
le, ce poate avea diferite etiologii, acumularea
unor produşi de metabolism poate cauza boli
grave, astfel înlocuirea organului devine o nece-
sitate vitală. 

O metodă de înlocuire a rinichiului afectat este 
utilizarea aparatului de dializă. Acest aparat preia
activitatea de filtrare glomerulară. Principiul de
funcţionare al aparatului este trecerea sângelui
pacientului printr-un sistem de tuburi cu pereţi semi-
permeabili. 

Aceste tuburi sunt scufundate într-un lichid, care
preia substanţele reziduale ale metabolismului acu-
mulate în plasma sanguină, de exemplu ureea. Prin
circularea repetată, sângele poate fi curăţat în câteva
ore. Fireşte, tratamentul trebuie repetat la intervale
repetate. O altă formă de înlocuire a rinichiului afec-
tat este transplantul. Rinichiul este unul din primele
organe la care transplantul s-a efectuat cu succes. Azi,
dificultăţile operatorii nu ţin de tehnica operatorie, ci
mai degrabă de compatibilitatea imunologică, lipsa
organului corespunzător de transplant şi de conside-
rentele morale. Acestea sunt probleme grave ce apar
la transplantul oricărui organ, din care cauză la aceas-
tă metodă se recurge numai în cazuri foarte bine jus-
tificate.
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Fig. 144 Funcţionarea nefronului. Enumeraţi compo-
nentele aparatului urinar.

8 kPa
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FILTRAT
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1. Enumeraţi componentele aparatului urinar.
2. Care este diferenţa dintre excreţie şi secreţie?
3. Care este structura rinichiului uman?
4. Care sunt procesele care se desfăşoară în rini-

chiul uman?
5. Cum este eliminată urina acumulată din rinichi

în mediul extern?
6. Comparaţi compoziţia plasmei sanguine, a fil-

tratului şi a urinei. 
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Învelişul extern al omului este pielea. Aceasta este
alcătuită din trei straturi. Stratul exterior al pielii
este epiderma, care protejează organismul contra
deshidratării şi împiedică pătrunderea agenţilor chi-
mici şi infecţioşi. Stratul următor, de natură con-
junctivă, este derma, bogată în capilare şi terminaţii
nervoase. Aici se află şi foliculii piloşi, şi locul de
origine al diferitor glande, stratul inferior este hipo-
derma, compusă din ţesut conjunctiv lipidic. 

Baza locomoţiei omului o constituie funcţionarea
coordonată a endoscheletului şi musculaturii scheleti-
ce. Scheletul se împarte în trei zone majore: scheletul
capului, al trunchiului şi al membrelor. Scheletul capu-
lui este craniul, format din craniul cerebral şi craniul
visceral. Scheletul trunchiului se compune din coloana
vertebrală şi cutia toracică. Scheletul membrelor se
conectează la trunchi prin centura scapulară şi centura
pelvină. Structura oaselor se caracterizează prin pre-
zenţa suprapusă a ţesutului osos spongios la interior şi
a ţesutului osos compact la exterior. La exterior, oase-
le sunt învelite într-o membrană conjunctivă bogată în
vase de sânge şi terminaţii nervoase, numită periost.
Cavitatea din interiorul oaselor este umplută de mădu-
va osoasă. Elementele celulare ale sângelui se formea-
ză în măduva osoasă. Legătura dintre oase se poate
realiza prin legături neîntrerupte sau articulaţii adevă-
rate. Exemplu pentru primele sunt suturile şi încheietu-
rile cartilaginoase, pentru cele din urmă sunt articu-
laţiile mobile. Muşchii scheletici sunt muşchi striaţi
capabili de contracţii rapide. Muşchii se fixează de
oase prin tendoane. Scurtarea muşchilor flexori deter-
mină apropierea punctelor de inserţie, astfel se modifi-
că poziţia spaţială a oaselor. Funcţionarea muşchilor
scheletici are la bază contractilitatea fibrelor proteice
ale musculaturii striate. Pentru culisarea fibrelor de
actină şi miozină organismul utilizează energia chimi-
că rezultată din descompunerea moleculelor de ATP. 

În decursul nutriţiei, alimentele introduse în cavi-
tatea bucală sunt mărunţite de dinţi prin muşcare şi
mestecare. Dinţii alcătuiţi din coroană şi rădăcină
sunt acoperiţi de smalţ, respectiv ciment. În interior
se află dentina, care are în centru o cavitate pulpară,
în care se găseşte pulpa dentară cu vase sanguine şi
nervi. Hrana mărunţită este amestecată de limbă cu
saliva produsă de glandele salivare, cu conţinut de
enzime glicolitice. Bolul alimentar trece din faringe
în esofag, unde este împins prin mişcări peristaltice
ale musculaturii esofagiene în stomac. În mucoasa
gastrică, care înveleşte peretele stomacului, se află
glandele care secretă sucul gastric. Acesta introduce
în hrană acid clorhidric şi enzime proteolitice, şi ast-

fel începe digestia proteinelor. Prin mişcări peristal-
tice, stomacul amestecă hrana cu enzimele şi le
împinge mai departe spre intestinul subţire. Rolul
bilei care se varsă în intestinul subţire este menţine-
rea grăsimilor în stare coloidală şi activarea enzime-
lor lipolitice. Acestea din urmă, împreună cu enzi-
mele glicolitice şi proteolitice, intră în componenţa
sucului pancreatic şi intestinal. În decursul digestiei,
care se termină în intestinul subţire, hidraţii de car-
bon sunt descompuşi în final în glucoză, proteinele
în aminoacizi, grăsimile în acizi graşi şi derivaţi gli-
cerici. Aceşti produşi finali sunt preluaţi de vilozi-
tăţile intestinale prin transport activ, apoi ajung în
capilare. Intestinul subţire se continuă cu intestinul
gros. De porţiunea de început a acestuia se leagă
cecumul cu apendicele vermiform. Intestinul gros nu
secretă enzime digestive, rolul său principal este
absorbţia unor cantităţi mari de apă şi sare din trac-
tul digestiv. Bacteriile care trăiesc aici metabolizea-
ză celuloza nedigerabilă pentru om, în timp ce împie-
dică prin produşii de metabolism înmulţirea bacterii-
lor patogene. Conţinutul intestinal se comprimă, se
transformă în excremente şi este eliminat prin rect. 

În decursul respiraţiei are loc inspirarea aerului
prin căile respiratorii superioare, mai ales prin cavi-
tatea nazală, unde se încălzeşte şi se filtrează, apoi
trece în faringe, spre laringe. Aerul trece prin orificiul
dintre cele două coarde vocale din laringele constituit
din elemente cartilaginoase şi trece în trahee. În
decursul fonaţiei, aerul expirat provoacă vibraţiile
coardelor vocale, care se apropie în timpul expiraţiei,
iar în coloana de aer aflată deasupra lor se generează
vibraţii sonore. Prin utilizarea cavităţii bucale, aces-
tea se transformă în vorbire articulată. Aerul inspirat
îşi continuă drumul în căile respiratorii inferioare,
prin traheea care se bifurcă şi trece apoi în sistemul
bronhiilor din plămâni. Bronhiile cele mai mici se
numesc bronhiole şi au la capete alveole pulmonare.
Acestea au pereţi subţiri, din ţesut epitelial, care este
străbătut de o reţea deasă de capilare. Aici are loc
schimbul de gaze. Mişcările respiratorii sunt ajutate
de diafragmă şi muşchii intercostali. La inspiraţie,
cutia toracică îşi măreşte volumul şi plămânii se dila-
tă, presiunea din ei scade iar aerul pătrunde în inte-
riorul lor. La expiraţie, cutia toracică se micşorează,
apasă pe plămâni, iar o parte a aerului din interior este
expulzată. În inspiraţia sau expiraţia efectuată în stare
de repaus, la o respiraţie are loc schimbarea unui
volum de o jumătate de litru de aer. Acesta este volu-
mul curent respirator, care împreună cu volumele de
rezervă alcătuiesc capacitatea totală a plămânului. 

REZUMAT
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Componenta lichidă a sângelui uman este plas-
ma sanguină. Aceasta conţine în mare parte apă şi
diferiţi ioni în stare dizolvată, molecule organice
mai mici şi proteine plasmatice. Dintre elementele
celulare din sânge, eritrocitele sunt în numărul cel
mai mare. Ele se formează în măduva osoasă, o
componentă importantă a lor fiind hemoglobina,
care are rol major în transportul gazelor respiratorii.
Ele fixează oxigenul sub formă de oxihemoglobină,
şi îl transportă de la plămâni la ţesuturi. De aici pre-
iau dioxidul de carbon, care sub acţiunea unei enzi-
me din eritrocite, se transformă în acid carbonic,
care se va disocia în hidrogen şi hidrogen carbonat.
Hidrogenul se leagă de hemoglobină, hidrogen car-
bonatul ajunge în plasma sanguină. În plămân, sub
acţiunea enzimelor, din acidul carbonic disociat se
eliberează dioxid de carbon, care se desprinde de
eritrocite. Dintre leucocite, în special granulocitele
şi monocitele au rol de fagocitare a substanţelor
străine, în timp ce limfocitele au rol în activitatea
sistemului imunitar de protejare a organismului.
Plachetele sanguine au rol în coagularea sângelui. 

Sistemul imunitar are rol în apărarea organis-
mului împotriva macromoleculelor de origine stră-
ină, ea recunoaşte, apoi neutralizează substanţele
imunogene care periclitează organismul. În structu-
ra sistemului imunitar, un rol important îl are mădu-
va osoasă şi diferitele organe limfatice, respectiv
vasele şi ganglionii limfatici, timusul, formaţiunile
limfatice ale tractului digestiv şi splina.
Funcţionarea sistemului imunitar se desfăşoară prin
două mecanisme: reacţia imunitară celulară şi
reacţia imunitară umorală. Reacţia imunitară celula-
ră este declanşată de obicei de infecţiile bacteriene
sau virale, în leucocitele de tip limfocitar produse în
timus. Acestea, cu ajutorul substanţelor active pro-
prii, distrug substanţa imunogenă pe care au fixat-o.
În schimb, limfocitele produse în formaţiunile lim-
fatice ale tractului digestiv identifică antigenii dizol-
vaţi în lichidele biologice ale organismului. La acest
semnal, acestea secretă imunoglobuline, care intră
în reacţie cu macromoleculele străine şi le neutrali-
zează. Aceasta este reacţia imunitară umorală. Un
exemplu tipic al reacţiilor imunitare este formarea
grupelor sanguine diferenţiate ABO. 

Funcţia de transport al substanţelor este îndepli-
nită în primul rând de sistemul circulator. Circulaţia
permanentă a sângelui este asigurată de funcţionarea
cordului. Peretele stratificat al cordului delimitează o
structură internă tetracamerală, formată din atrii şi
ventricule. Acestea sunt despărţite de valvule, care
asigură şi desfăşurarea într-un singur sens a fluxului
sanguin. Baza funcţionării cordului este contracţia şi
relaxarea ritmică a miocardului. Sângele care circulă

din atriul drept în ventriculul drept va intra în circu-
laţia pulmonară – mica circulaţie. În plămâni se oxi-
genează şi se întoarce prin atriul stâng în ventriculul
stâng. Prin contracţia ventriculului stâng, sângele este
pompat în marea circulaţie. Înaintând prin sistemul
arterelor, tensiunea arterială a sângelui scade treptat,
deoarece odată cu creşterea numărului arterelor, suma
suprafeţei secţiunii lor creşte considerabil. Arterele
cele mai mici – arteriolele – se continuă cu capilare,
care întreţes toate ţesuturile. Ele au terminaţii arteria-
le şi venoase, între care se înregistrează permanent o
diferenţă de presiune, astfel ele pot preda sau prelua
cu uşurinţă substanţele transportate. Transportul este
completat în ţesuturi de cel efectuat prin vasele lim-
fatice. Din capilarele care confluează se formează
vene, care asigură circulaţia de întoarcere a sângelui
la cord. Rolul de transport al sângelui se referă la
gazele respiratorii şi substanţe nutritive, în cea din
urmă şi ficatul are un rol important în transformarea,
filtrarea şi depozitarea nutrienţilor. 

Pe de o parte, rolul excreţiei este de a asigura
valoarea relativ constantă a concentraţiei de apă şi sare
în toate umorile organismului. Pe de altă parte, prin
excreţie se elimină produşii de metabolism neutiliza-
bili sau toxici din organism. Sistemul excretor al omu-
lui este alcătuit dintr-o pereche de rinichi în care se
formează urina, ureterele cu rolul de a transporta
urina, vezica urinară cu rolul de a depozita urina şi
uretra, prin care se elimină urina. Rinichiul este format
din nefroni. La capătul închis al tubului renal, parte a
nefronului, se formează o capsulă în formă de cupă ce
înconjoară glomerulul vascular, din care se transferă
un lichid denumit filtrat, în tubulul renal. Tubulul
renal are şi o funcţie de resorbţie, care face posibilă
reutilizarea continuă de către organism a substanţelor
încă utilizabile din filtrat. Reziduurile neutilizabile
sunt eliminate din organism prin căile urinare sub
formă de urină. 

Plachetele sanguine în procesul de coagulare a sân-
gelui
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Centrul reglării hormonale

Reglajul hormonal al organismului uman se rea-
lizează prin sistemul endocrin. Celulele, respec-
tiv glandele secretoare de hormoni îşi varsă hor-
monii în fluxul sanguin, care le transportă până
la celulele ţintă, receptive la aceste substanţe.
Moleculele care funcţionează ca hormoni sunt
de obicei derivaţi ai aminoacizilor, peptide, pro-
teine sau compuşi de tip steroidic. Peptidele se
compun din aminoacizi legaţi în lanţ, cum este şi
insulina. Trăsătura comună a steroizilor, ce
aparţin grupei lipidelor, este prezenţa nucleului
sterolic cu cele patru inele, cum apare la diferiţii
hormoni sexuali. 

Efectele hormonale se vor manifesta în final
prin controlul funcţionării unui anumit tip de
celule. În acelaşi timp, hormonul transportat de
sânge, care se conectează cu receptorul celulei
ţintă, nu intră în contact nemijlocit cu aceste
procese intracelulare. Totuşi cum se transmite
informaţia adusă de hormon în interiorul  celu-
lei? De exemplu, celulele hepatice umane, sub

acţiunea adrenalinei transformă glicogenul
depozitat în glucoză (Fig. 145). Prima etapă a
procesului este cuplarea adrenalinei cu recepto-
rul de pe membrana hepatocitului. Astfel, struc-
tura spaţială modificată a proteinei receptorului
activează proteina enzimatică din membrană
legată direct de ea. În partea internă a membra-
nei aceasta începe transformarea moleculelor de
ATP în moleculele de AMPc (Fig. 146).
Structura celei din urmă se caracterizează prin
reconectarea grupului fosfat din AMP la inelul
ribozei, formând astfel o structură inelară, cicli-
că. De aici denumirea de AMP ciclic. Sub acţiu-
nea moleculelor de AMPc formate, se activează
enzimele glicogenolitice din celule, care trans-
formă glicogenul din celule în molecule de glu-
coză. Deci adrenalina ca hormon stimulează
indirect producerea glucozei în celulele hepati-
ce. Proteinele de membrană ale celulei transfor-
mă semnalele externe în semnale interne, pe
care molecula de AMPc le transmite la proteine-
le enzimelor care execută procesul în interiorul
celulei. Una din moleculele care apar cel mai
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Fig. 145 Molecula de AMPc este mesagerul informaţiei intracelulare 
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frecvent în transmiterea intracelulară a infor-
maţiilor este cea de AMPc, care este mesagerul
a numeroase efecte hormonale în procesul de
reglare. 

În organismul uman, în complexul format din
sistemele endocrin şi cel nervos, deci în sistemul
neuro – endocrin, centrul reglajului hormonal
este asigurat de hipotalamusul din creier,
împreună cu glanda hipofiză (Fig. 147).
Hipofiza la om este situată în cavitatea osului
sfenoid de la baza craniului. Prin orificiul supe-
rior al cavităţii osului sfenoid trece o prelungire
a hipofizei – tija pituitară, care se leagă de
suprafaţa bazală a hipotalamusului (Fig. 148).
Din punct de vedere funcţional, hipofiza se
împarte în lob anterior şi posterior. 

Lobul posterior este format din ţesut nervos
şi prin tija pituitară are legătură directă, tisulară
cu celulele neurosecretorii ale hipotalamusului.
Hormonii secretaţi la acest nivel ajung prin pre-
lungirile celulelor în lobul posterior al hipofizei,
unde sunt depozitaţi temporar. Astfel, lobul pos-
terior are rol de depozit, iar la diferite intervale
eliberează în sânge hormoni de tip peptidic
secretaţi în celulele mari din hipotalamus. Unul
dintre aceştia este vasopresina, care reglează eli-
minarea urinei din organism. Sub efectul ei, se
accelerează resorbţia apei la nivelul tubulilor
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Fig. 146 Structura moleculei de AMPc 
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renali din nefroni, astfel cantitatea de urină
excretată scade. Lipsa vasopresinei este însoţită
de eliminarea constantă a unor cantităţi mari de
urină, ce duce la deshidratare, şi în final la o des-
hidratare severă a organismului. Un alt hormon
depozitat în lobul posterior este oxitocina, care
are ca efect contracţia musculaturii netede. Are
rol mai ales în desfăşurarea funcţiilor vitale ale
femeilor însărcinate. Are ca efect contracţia
musculaturii uterine în timpul naşterii, iar ulte-
rior ajută la golirea glandelor mamare din sâni
(Fig. 149). 

Lobul anterior este bogat vascularizat, for-
mat din ţesut glandular abundent. Spre deosebi-

re de lobul posterior, hormonii acestuia sunt
secretaţi de celulele glandulare proprii. Dar pen-
tru declanşarea secreţiei de hormoni, este nevo-
ie de un mediator chimic care este produs de
hipotalamus, de celulele neurosecretorii mici.
(Fig. 150) Hormonii secretaţi pătrund în sistemul
de capilare al hipofizei anterioare din prelungiri-
le celulelor care trec în hipofiză prin tija pituita-
ră. Astfel, hipofiza anterioară are doar o legătu-
ră indirectă cu hipotalamusul. Hormonii secre-
taţi de hipofiza anterioară sunt de natură poli-
peptidică sau proteică. Dintre ele, hormonul de
creştere este direct răspunzător de creşterea nor-
mală a organismelor tinere. În lipsa lui, creşterea
organismului încetineşte foarte mult, individul
va suferi de piticism. În cazul hipersecreţiei
apare gigantismul. Efectul hormonului de stimu-
lare a creşterii este în corelaţie cu efectul de
reglare a metabolismului celular. Astfel, stimu-
lează producerea proteinelor musculare necesare
creşterii, sinteza proteinelor ţesutului osos sau
catabolismul lipidelor pentru a produce energie. 

Ceilalţi hormoni ai lobului anterior nu au
efect general în întreg organismul, cum este în
cazul hormonului de creştere. Activitatea lor de
control o desfăşoară asupra altor glande cu
secreţie internă. Hormonul hipofizar tireostimu-
lator – tireostimulina – reglează activitatea glan-
dei tiroide, stimulează secreţia şi eliberarea hor-
monilor tiroidieni. Hormonul adrenocorticotrop
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Fig. 149 Structura glandei hipofize 
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– corticostimulina sau ACTH – influenţează
producţia hormonală a glandei corticosuprarena-
le, în primul rând secreţia de hormoni glucocor-
ticoizi. Hormonii gonadotropi sunt identici la
ambele sexe, dar acţionează asupra unor organe
diferite. Efectul lor se manifestă prin activitatea
ovarelor sau testiculelor. Efectul hormonilor
asupra ovarelor este de stimulare a maturării
foliculului ovarian, secreţia de hormoni feminini
şi secreţia de lapte. În funcţionarea testiculelor,
hormonii gonadotropi controlează dezvoltarea
spermatozoizilor şi secreţia hormonilor mascu-
lini. 

Îmbolnăvirile hipofizei la vârstă tânără produc în
primul rând tulburări în creşterea organismului.
Funcţionarea insuficientă produce piticism hipofizar.
Din copiii afectaţi de piticism hipofizar, spre deosebi-
re de cei la care piticismul se datorează altei cauze
declanşatoare, se vor forma adulţi pitici cu dezvoltare
corporală proporţională. Inteligenţa lor este normală,
uneori chiar peste valoarea medie. În curţile regale
din timpurile apuse, asemenea persoane erau ţinute ca
bufoni de curte. Conform unor surse istorice, un ase-
menea personaj este englezul Hudson, înalt de numai
50 cm, preferat al prinţului de Buckingham la începu-
tul anilor 1600. Hiperactivitatea glandei hipofize în
perioada de creştere din tinereţe duce în primul rând
la creşterea în lungime a oaselor tubulare, ducând ast-
fel la gigantism. 

Persoana cea mai înaltă afectată de gigantism a fost
un bărbat cu înălţimea de 270 cm. Dacă hiperactivita-
tea hipofizară apare numai la vârsta adultă, când pro-
cesul de creştere a lungimii oaselor s-a încheiat,
înălţimea corporală nu se mai modifică. În asemenea
cazuri, din cauza producţiei excesive de hormoni are
loc o creştere exagerată a mâinilor şi picioarelor, a
bărbiei, nasului şi al unor organe interne, de exemplu
a limbii.

Celelalte glande cu secreţie 
internă

Glanda tiroidă a omului este un organ endocrin
care se află anterior laringelui şi traheei (Fig.
151). Structura ei histologică se caracterizează
prin prezenţa a numeroase cavităţi mici, încon-
jurate de ţesut epitelial. În aceste celule sunt
secretaţi hormonii tiroidieni. În cantitatea cea
mai mare se produce un derivat aminoacidic
iodat, denumit tiroxină. Iodul necesar producerii
acestui hormon este asigurat prin hrană, de unde
este absorbit urgent şi depozitat în tiroidă.
Hormonii secretaţi în celulele tiroidiene sunt
depozitaţi în cavităţile din tiroidă, în stare con-
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1. Prin ce se caracterizează sistemul hormonal al
oamenilor?
2. Care este rolul moleculei de AMPc în procese-

le hormonale?
3. Care este structura glandei hipofize?
4. Care este legătura funcţională dintre hipotala-

mus şi hipofiză?
5. De ce are hipofiza rol central? Unde acţionează

hormonii secretaţi de ea?

Fig. 151 Imaginea histologică a glandei tiroide 
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jugată cu molecule proteice. Ei sunt eliminaţi în
sânge prin reţeaua de capilare care înconjoară
cavităţile, conform necesităţilor organismului.
În acest proces, tireostimulina reglează dozarea
iodului în tiroidă, ajută la integrarea lui în com-
puşii organici şi stimulează eliberarea de tiroxi-
nă în sânge. În sânge, nivelul prea ridicat de hor-
mon declanşează un semnal feed-back spre cen-

trul de comandă al sistemului endocrin. Prin
urmare, în parte direct, în parte prin hipotala-
mus, glanda hipofiză încetineşte secreţia de hor-
mon tireostimulator. Astfel, printr-o acţiune
reciprocă a organelor endocrine, se produce un
circuit de control care asigură activitatea lor
coordonată. 

Tiroxina stimulează catabolismul. Una din
efectele ei tipice este creşterea consumului de
oxigen al celulelor (Fig. 152). Intensificarea
oxidărilor biologice este însoţită de creşterea
temperaturii. Acest fapt are influenţă asupra
întregului metabolism. De exemplu, în lipsa
activităţii tiroidiene, intensitatea metabolismu-
lui poate să scadă la o treime din intensitatea
normală. Însă hiperactivitatea, pe lângă apetitul
ridicat, produce şi o scădere a greutăţii corpo-
rale, deoarece deplasează considerabil echili-
brul metabolic în direcţia catabolismului.
Tiroxina este necesară şi pentru dezvoltarea
anumitor organe, şi pentru creşterea organis-
mului. În cazul din urmă, aceasta acţionează
împreună cu hormonul de creştere produs de
glanda hipofiză. 

Glandele paratiroide sunt patru formaţiuni nodu-
lare aşezate pe latura posterioară a tiroidei (Fig. 151).
Ele au importanţă în primul rând în metabolismul cal-
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Fig. 152 Efectul tiroxinei asupra consumului de oxi-
gen în diferite organe 
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Fig. 153 Glandele suprarenale 
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ciului. Ionii de calciu îndeplinesc în organism nume-
roase funcţii importante. Ei intră în componenţa ţesu-
tului osos, influenţează contractilitatea musculaturii şi
permeabilitatea natriului prin membranele celulare.
Nivelul de calciu din organism este reglat de doi hor-
moni: parathormonul sintetizat de glandele paratiroi-
de şi calcitonina secretată de tiroidă. Parathormonul
sintetizat în cazul nivelului scăzut de calciu stimulea-
ză eliberarea calciului din sistemul osos în sânge, pre-
cum şi absorbţia calciului în intestinul subţire. În
schimb, nivelul ridicat al calciului în organism
declanşează secreţia de calcitonină, care determină
fixarea calciului din sânge în oase. Pentru funcţiona-
rea paratiroidelor este necesară prezenţa vitaminei D,
care stimulează absorbţia calciului din tubul digestiv,
astfel are rol important în reglarea proceselor norma-
le de osificare.

Glandele suprarenale sunt organe endocrine
aflate la polul superior al celor doi rinichi.
Numele lor provine de la locul unde se găsesc,
nu au nici o legătură directă cu rinichii. Pe
secţiunea transversală a organului se diferenţia-
ză net şi vizual, şi funcţional cele două părţi
componente: corticosuprarenala şi medulosu-
prarenala (Fig. 153). 

Hormonii corticosuprarenalei sunt compuşi
cu nucleu sterolic. Asupra metabolismului din
organism au un efect dublu. Hormonii unui
grup reglează metabolismul hidrosalin, pre-
zenţa lor stimulează resorbţia ionilor de sodiu şi
a apei din tubulii renali ai nefronilor. În lipsa
lor, o cantitate însemnată de ioni de sodiu şi apă
este eliminată din organism, iar vâscozitatea
sângelui creşte, cantitatea sângelui circulant
scade, ce va duce în final la insuficienţă cardia-
că şi renală. Hormonii din al doilea grup influ-
enţează în primul rând metabolismul hidraţilor
de carbon. Sub acţiunea lor are loc o acumula-
re a resurselor de hidraţi de carbon. Chiar şi
proteinele sunt transformate în hidraţi de car-
bon, deoarece ele stimulează producţia de glu-
coză. În acelaşi timp, ele împiedică descompu-
nerea glucozei în muşchi. Aceşti hormoni corti-
cosuprarenali ajută deci la depozitarea
hidraţilor de carbon în ficat şi ţesutul muscular
necesari pentru efectuarea activităţii fizice de
către muşchi. Secreţia hormonală a corticosu-
prarenalelor este reglată direct de hipofiză prin
hormonul adrenocorticotrop. Acest lucru este
vizibil şi dacă urmărim evoluţia zilnică a

secreţiei de hormon hipofizar, care este urmat
exact de dinamica secreţiei zilnice de hormon
adrenocorticotrop, cel care reglează metabolis-
mul hidraţilor de carbon (Fig. 154). 

Hormonii medulosuprarenali sunt derivaţi ai
aminoacizilor, unul din principalele efecte ale
lor este legat de metabolismul hidraţilor de car-
bon, şi se manifestă mai ales în aprovizionarea
cu glucoză a activităţii musculare (Fig. 155). În
decursul procesului, adrenalina produsă de
celulele medulosuprarenalei se cuplează cu
receptorii proteinelor de membrană din celulele
hepatice şi musculare şi determină formarea de
AMPc, care activează enzimele glicogenolitice.
Sub acţiunea acestora, în ficat se produce gluco-
zofosfat, ce se transformă în etapa următoare în
glucoză. Glucoza ajunge la locul de utilizare, în
muşchi, prin curentul sanguin. În celulele mus-
culare, tot adrenalina declanşează catabolismul
glicogenului muscular, dar numai până la stadiul
de glucozofosfat, care pe loc se descompune în
acid lactic. Deci, aprovizionarea muşchilor cu
glucoză se asigură din două surse de glicogen.
Acidul lactic format în timpul activităţii muscu-
lare se reîntoarce în ficat prin fluxul sanguin,
unde hormonii corticosuprarenali activează
acele enzime, care transformă din nou acidul
lactic în glucoză. 

Insulele pancreatice sunt situate în ţesutul
glandular pancreatic care secretă enzimele
digestive (Fig. 156). Hormonii secretaţi de celu-
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Fig. 154 Corelaţia dintre producţia de hormoni corti-
cosuprarenali şi hipofizari  
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lele lor, de tip peptidic, se varsă direct în sânge.
Dintre acestea, insulina este unul din hormonii
principali care reglează metabolismul hidraţilor
de carbon. Adrenalina secretată de suprarenale
declanşează transformarea glicogenului în glu-
coză, apoi transportul ei din celulele hepatice în
sânge. Astfel, nivelul glucozei din sânge creşte.
Pe de altă parte, insulina stimulează utilizarea
glucozei din sânge şi depozitarea în celule a
excedentului sub formă de glicogen sau grăsimi,
astfel ducând la scăderea nivelului de glucoză

din sânge – glicemie. Ca urmare a acestor pro-
cese are loc stabilizarea glicemiei din organism
la valori normale. 

Chiar şi producerea insulinei este influenţată
de nivelul glicemiei. Conţinutul în creştere al
glucozei în sânge declanşează o producţie mai
intensă a hormonului. Efectul insulinei este
orientat asupra activităţii enzimatice. În celulele
hepatice şi musculare stimulează activitatea
enzimelor cu rol în sinteza glicogenului. În ţesu-
turile adipoase, intensifică utilizarea glucozei, şi
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Fig. 155 Efectul cumulat al adrenalinei şi hormonilor corticosuprarenali asupra metabolismului hidraţilor de 
carbon  
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excedentul de triozo-fosfat astfel format îl trans-
formă cu ajutorul acizilor graşi liberi în grăsimi
depozitate. Acest efect al insulinei face ca
hidraţii de carbon introduşi în organism cu hrana
să se depoziteze sub formă de grăsime. 

Hormonii gonadotropi sau sexuali se sinteti-
zează în mai multe locuri în organismul uman.
Hormonul secretat în hipofiză reglează în mod
centralizat funcţionarea gonadelor. În afară de
hormonii secretaţi de gonade, corticosuprarena-
la produce acelaşi hormon sexual şi la femei şi
la bărbaţi, astfel că acesta se regăseşte la ambe-
le sexe. Dar la bărbaţi prin producţia de hormoni
a testiculelor, hormonii masculini, iar la femei
prin producţia de hormoni a ovarelor, hormonii
feminini devin predominanţi. 

La bărbaţi, glandele sexuale producătoare de
hormoni sunt testiculele (Fig. 157). Acestea sunt
organe pereche, aşezate în afara cavităţii abdo-
minale, într-o formaţiune saciformă denumită
scrot. Masa organului glandular este ocupată în
mare parte de tubii seminiferi, în acestea se pro-
duc spermatozoizii, care apoi sunt depozitaţi în
epididim. În anumite grupări de celulelor
interstiţiale dintre tubii seminiferi este secretat
hormonul sexual masculin, testosteronul, cu
nucleu sterolic. Pe timpul copilăriei, în testicule
încă nu se produce testosteron, numai în cortico-
suprarenale. 

De fapt pubertatea la băieţi începe cu secreţia
hormonilor sexuali la nivelul glandei hipofize.
Sub acţiunea lor, începe şi apoi se intensifică
producţia de testosteron în testicule. Rezultatul
acestui proces este ajungerea la maturitate
sexuală. La bărbaţii adulţi, nivelul constant al
testosteronului, împreună cu hormonii sexuali
secretaţi de hipofiză determină o producţie per-
manentă de spermatozoizi şi asigură activitatea
sexuală normală. Testosteronul are efect şi asu-
pra metabolismului. Asemănător hormonului de
creştere, stimulează  sinteza de proteine, în pri-
mul rând la nivelul muşchilor. 

Glanda care produce hormonul sexual femi-
nin este ovarul, organ pereche de mărimea unor
migdale, aşezat în bazin. În ea are loc formarea
ovulelor mature, şi aici se secretă hormonii
sexuali feminini. În timp ce la bărbaţii ajunşi la
maturitate sexuală activitatea sexuală se des-
făşoară continuu, la femeile mature sexual, acti-

vitatea sexuală se desfăşoară ciclic, repetându-se
la intervale regulate. Caracterul ciclic se observă
la maturarea ovulelor, în producţia de hormoni
şi la modificările histologice ale mucoasei uteri-
ne. Deja la vârsta neonatală, în ovare se află
toate ovulele, sub formă nematură. Fiecare din
acestea este înconjurat de un folicul (Fig. 158).
Din momentul în care producţia intensificată de
hormoni sexuali hipofizari determină începerea
perioadei pubertăţii la fete, la intervale de apro-
ximativ 28 zile are loc maturarea a câte unui
ovul. Ovulul matur este expulzat din folicul,
acest proces fiind denumit ovulaţie. Ovulul eli-
berat ajunge prin oviduct în uter. Foliculul golit,
rămas în ovar, se transformă într-o formaţiune
nodulară galbenă, denumită corp galben. Dacă
nu are loc fecundarea ovulului, corpul galben se
atrofiază până la sfârşitul ciclului. 

Şi producţia de hormoni a ovarului se des-
făşoară ciclic. În timpul maturării ovulului, celu-
lele foliculului ovarian produc hormoni.
Hormonul lor este estrogenul, care este un com-
pus chimic cu nucleu sterolic. Acesta determină
dezvoltarea organelor genitale feminine în
perioada pubertăţii, iar la vârsta adultă ajută la
regenerarea mucoasei uterine la fiecare ciclu. Şi
în corpul galben se secretă un hormon, numit
progesteron. Acesta pregăteşte mucoasa uterină
pentru primirea ovulului fecundat. Dacă fecun-
daţia nu are loc, stratul superior al mucoasei
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Fig. 157 Structura testiculului  
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tumefiate se necrozează, din capilare se extrava-
zează sânge între ţesuturi, care înlătură epiteliul
necrozat de pe ţesuturile intacte de dedesubt.
Mucoasa uterină necrozată se îndepărtează în -
soţită de hemoragie, proces denumit menstruaţie.

Atât procesul de ovulaţie, cât şi cel de men-
struaţie se desfăşoară sub control hormonal uni-
formizat (Fig. 159). Hemoragia menstruală se
produce la începutul ciclului de 28 de zile şi
durează în jur de 4 – 5 zile. Între timp, hormonul
de stimulare foliculară secretat de hipofiză
declanşează în ovar procesul de maturare a ovu-
lului şi intensifică producţia de estrogen în foli-
cul. La efectul cantităţii crescătoare de estrogen
începe regenerarea mucoasei uterine. În urma
diviziunii celulare se formează un nou epiteliu,
iar mucoasa se îngroaşă din nou. Spre mijlocul
ciclului, în hipofiză se intensifică secreţia de
hormon luteinizant, care declanşează ovulaţia în
jurul zilei a 14-a, apoi cauzează formarea corpu-
lui galben, apoi a progesteronului de către aces-
ta. În a doua parte a ciclului, concentraţia ridica-
tă a progesteronului menţine mucoasa uterină
pregătită pentru a implantarea ovulului fecundat,
denumit zigot. Dacă nu a avut loc fecundaţia,
corpul galben, care se atrofiază până în ziua a
28-a, nu mai produce progesteron, şi ciclul men-
strual se reia. 
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Fig. 158 Structura ovarului şi procesul de maturare a
ovulelor în foliculi. În imaginea microscopică se vede
clar foliculul, cu ovarul matur în el  
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Fig. 159 Reglarea hormonală a activităţii sexuale feminine
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7. Cum asigură hormonii tiroidieni şi suprarenali
homeostazia organismului?
8. Folosind figurile 158 şi 159, faceţi un rezumat

al activităţii sexuale feminine. 
9. Explicaţi reglajul hormonal al activităţii sexua-

le feminine pe baza figurii 159. Care sunt hormonii
care participă la acest proces, cum acţionează
aceştia?

1. Care este structura glandei tiroide?
2. Prezentaţi efectul tiroxinei.
3. Care este structura glandei suprarenale?
4. Comparaţi funcţionarea hormonilor corticosu-

prarenalei şi medulosuprarenalei. 
5. Comparaţi efectul hormonal al adrenalinei şi

insulinei. 
6. În ce parte a organismului sunt secretaţi hor-

moni sexuali? Descrieţi funcţionarea testiculului şi
a ovarului. 

1-160 8. törd roman 03 08.qxp:1-160 7. törd.qxd  3/8/16  12:39 PM  Page 113



Diviziunea meiotică 
a celulelor

Numărul cromozomilor este specific pentru
specii. Faptul ca în urma diviziunii celulare,
celulele rezultate să aibă acelaşi număr de cro-
mozomi ca celula iniţială, este asigurat prin
mitoză. De exemplu, la celulele din corpul uman
numărul cromozomilor este de 46 (Fig. 160).
Când aceste celule se divid prin mitoză, numărul
cromozomilor din celulele descendente este tot
de 46. Deci, în urma mitozei, celulele nou for-
mate au acelaşi număr de cromozomi, ca şi celu-
lele iniţiale. 

În urma fecundaţiei, gameţii parentali – sper-
matozoidul de la tată şi ovarul mamei – se unesc
şi dau naştere la zigot. Acesta conţine un set de
cromozomi de la tată şi unul de la mamă, care
împreună dau numărul de cromozomi specific
speciei, prezent în fiecare celulă a organismului.
Acest lucru este posibil numai dacă în gameţi,
numărul cromozomilor este pe jumătate faţă de
celulele din organism, deci sunt celule haploide,

numărul cromozomilor acestora fiind notat cu n.
(Cuvântul grecesc „haplos” înseamnă singuratic,
solitar). Gameţii masculini şi ovarele de la om
au câte 23 de cromozomi, în care depozitează
întregul material genetic. După unirea celor doi
gameţi haploizi ia naştere celula cu număr
diploid de cromozomi, care în acest caz sunt

notaţi cu simbolul 2n. Celulele haploide se for-
mează în urma unui proces de diviziune, în care
numărul diploid de cromozomi ai celulei iniţiale
se înjumătăţeşte în celule descendente. Acest
proces de diviziune este meioza. 

Asemănător cu mitoza, procesul meiozei face
parte din ciclul celular (Fig. 161). În ciclul celu-
lar, din masa de ADN, în cursul meiozei se for-
mează cromozomii. Din setul complet de cro-
mozomi ai celulei în diviziune, jumătate sunt de
origine paternă, cealaltă jumătate de origine
maternă. Cromozomii proveniţi din seturi diferi-
te se vor asocia sub formă de perechi omoloage.
La începutul procesului de meioză, cromozomii
se apropie între ei şi cromozomii omologi se
leagă strâns, formând perechi cromozomiale
alcătuite din patru cromatide. Apoi cromozomii
omologi care s-au împerecheat se depărtează
treptat, rămân conectaţi numai în câteva locuri.
La punctele de aderenţă, cromatidele celor doi
cromozomi se reorganizează, anumite secţiuni
îşi schimbă locul între ele. Ca urmare, în cadrul
aceluiaşi cromozom, întâlnim secţiuni materne
şi paterne. Acesta este procesul de recombinare,
după care cromozomii omologi cu structură
nouă se aşează în planul ecuatorial al celulei,
apoi perechile de cromozomi se despart şi
migrează spre polii opuşi ai celulei. Cele două
celule descendente se divid în continuare, fără
dublarea cantităţii de ADN, având ca rezultat
patru celule descendente, fiecare din acestea
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Fig. 160 Set de cromozomi umani din celule feminine şi masculine
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având numărul cromozomilor înjumătăţit faţă de
celula iniţială. La indivizii de sex masculin,
toate cele patru celule descendente sunt funcţio-
nale, în timp ce la cele de sex feminin, numai
una păstrează şi devine ovul matur (Fig. 162). 
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1. Care este numărul cromozomilor din celulele
umane somatice şi din gameţi?
2. Care este diferenţa dintre celulele haploide şi

cele diploide?
3. Care sunt avantajele înmulţirii sexuate?
4. Comparaţi meioza şi mitoza. (Caracteristici,

diversificare, în ce tip de celule au loc, etc.)
5. Comparaţi procesele de formare a gameţilor la

plante şi animale. Care tipuri de diviziune celulară
se desfăşoară la acestea?
6. Prezentaţi avantajele şi dezavantajele înmulţirii

asexuate. 
7. Dacă luăm în considerare numai separarea cro-

mozomilor omologi, care este numărul recombină-
rilor posibile la un gamet uman?

cromozomi
paterni

cromozomi
materni

alăturarea
cromozomilor
omologi

schimbul de
secvenţe
cromatidice

filamente

celulele descendente ale primei diviziuni celulele descendente ale celei de a doua diviziuni 

Fig. 161 Procesul meiozei, în care legătura strânsă
dintre cromozomii omologi face posibilă recombina-
rea  
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Fig. 162 Diviziunea celulară prin meioză, imagine electromicroscopică
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Reproducere

În activitatea sexuală masculină, un rol foarte
important îl are perechea de testicule. Acestea
produc gameţii şi hormonii masculini. Gameţii
masculini se produc în tubii seminiferi aflaţi în
masa testiculului, şi acolo se transformă în sper-
matozoizi (Fig. 163). Din celulele stem diploide
ale peretelui tubilor seminiferi se formează sper-
matogoniile cu un număr de 46 cromozomi. Din
acestea, prin diviziune meiotică rezultă patru
spermatocite haploide, fiecare cu câte 23 de cro-
mozomi. După meioză, toate patru spermatoci-
tele trec printr-un proces de maturare, la sfârşitul
căruia devin spermatozoizi maturi (Fig. 164). În
decursul maturării, în capul spermatozoidului se
localizează nucleul, cuprinzând materialul gene-
tic, în timp ce în piesa intermediară se află orga-
nitele celulare producătoare de energie, mito-
condriile. Coada conţine fibre proteice contrac-
tile, care prin contracţii şi relaxări succesive pro-
duc o mişcare ondulatorie ce asigură o deplasa-
re rapidă spermatozoizilor. În timpul maturării,
spermatocitele preiau nutrienţi din celulele trofi-
ce (Sertoli) care se prelungesc în lumenul tubilor
seminiferi şi au conţinut ridicat de glicogen.
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Fig. 163 Structura tubilor seminiferi  
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Spermatozoizii maturi sunt depozitaţi în epidi-
dim, care se află în continuarea tubilor semini-
feri. 

Reţeaua de canale a epididimului se continuă
cu canalul deferent (Fig. 165). Acest tub cu
pereţii groşi are un curs ascendent din testicul,
pătrunde în cavitatea pelvină, unde se uneşte cu
tubul vezicii seminale, apoi pătrunde în organul
glandular al prostatei, aflat sub vezica urinară.
Aici se varsă în ea partea incipientă a uretrei,
care porneşte din vezica urinară. Uretra, care
iese din prostată se continuă prin penis, iar la
capătul acestuia se deschide la exterior. Alte ele-
mente constituente ale penisului sunt corpii
cavernoşi, structuri spongioase construite mai
ales din muşchi netezi bogat vascularizaţi. În
partea anterioară a penisului, corpii cavernoşi se
lăţesc şi formează glandul, care este acoperit cu
o piele foarte fină şi întinsă, cu multe terminaţii
nervoase. Sub acţiunea stimulilor sexuali, corpii
cavernoşi se umplu cu sânge, prin urmare se
măresc şi în diametru şi în lungime, penisul intră
în erecţie şi astfel poate să pătrundă în vaginul
femeii prin actul copulaţiei şi să introducă sper-
matozoizii. 

În cadrul activităţii sexuale feminine se pro-
duc ovulele şi hormonii sexuali feminini.
Ovulele se formează din ovogoniile care au luat
naştere din celulele stem ale epiteliului germina-

tiv. Formarea lor nu începe în momentul maturi-
tăţii sexuale şi nu este continuă, ca şi în cazul
gameţilor masculini. În cazul ovarelor, toate pri-
mordiile ovulelor – ovogoniile – se formează
încă din primele luni ale vieţii embrionare (Fig.
166). Pentru o scurtă perioadă, începe chiar şi
meioza acestor celule diploide, dar se produce
numai o fază incipientă, după care intră în
repaus până la maturitatea sexuală. Apoi, în
perioada pubertăţii, are loc terminarea procesu-
lui de meioză a câte unui ovul la 28 zile. Dintre
celulele gametice haploide rezultate, numai una
se transformă în ovul matur, pregătit pentru
fecundaţie, celelalte trei se atrofiază. Prima divi-
ziune a meiozei, începută încă la vârsta embrio-
nară, se încheie cu ruperea foliculului, în timp ce
a doua diviziune se încheie numai în timpul
fecundaţiei, la stimulii declanşaţi de spermato-
zoidul care pătrunde în ovul.

Ovulul matur este învelit în membrană celula-
ră, peste care se află un strat transparent, apoi un
înveliş extern format din celule epiteliale.
Aceasta este structura ovulului matur, care se
eliberează în urma ruperii foliculului ovarian.
Ovarele nu au un tub deferent propriu. Ovulele
eliberate în urma ovulaţiei ajung în oviducte prin
cavitatea abdominală (Fig. 167). Acestea au
capătul în formă de pâlnie, cu marginile franju-
rate, care acoperă ovarele. Ovarele sunt propul-
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Fig. 165 Organele reproducătoare la femeie şi bărbat  
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sate spre uter de mişcările peristaltice ale
muşchilor netezi din oviducte. Uterul este un
organ în formă de pară, aşezat între vezica uri-
nară şi rect (Fig. 165). Pereţii lui sunt formaţi
dintr-un strat musculos gros, căptuşit la interior
cu mucoasă. Partea inferioară a cavităţii uterine
se îngustează, apoi se uneşte cu vaginul. Vaginul
este un tub lung, cu pereţii musculoşi, care se
deschide la exterior prin deschiderea denumită
vulvă. Deschiderea este îngustată de un pliu al
mucoasei vaginale, denumit himen, care la pri-
mul act copulator se crapă şi produce o mică
hemoragie, apoi cu timpul se reduce la un mic
nodul mucos. Tot la nivelul vulvei se găseşte şi
deschiderea uretrei, denumit meat urinar.
Orificiul vulvei este despărţit de mediul exterior
de labiile mici. Deasupra comisurii superioare a
vulvei, unde se întâlnesc cele două labii mici, se
află clitorisul, organ de dimensiunea unui bob de
mazăre, care, asemănător penisului, are o struc-
tură cavernoasă şi are numeroase terminaţii ner-
voase. La exterior, vulva este separată de mediul
extern de labiile mari, pliuri cutanate care conţin
ţesut adipos. 

În timpul copulaţiei, din cauza contracţiilor
ritmice ale tubului deferent, spermatozoizii
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Fig. 166 Formarea ovulului  
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maturi depozitaţi în epididim sunt transportaţi
în uretră. În acest timp, în ductul seminal se
varsă şi secreţia veziculei seminale, şi a prosta-
tei. Împreună cu spermatozoizii, aceste secreţii
formează un lichid vâscos denumit spermă.
Reacţia chimică alcalină şi conţinutul ridicat de
fructoză al acesteia ajută mişcarea rapidă a
spermatozoizilor. Sub efectul stării de excitaţie
sexuală dinaintea copulaţiei, penisul intră în
erecţie, iar intrarea şi pereţii interiori ai vaginu-
lui vor fi lubrifiate masiv de secreţiile produse
de numeroase glande din organele genitale
feminine. 

Pereţii musculoşi ai vaginului înconjoară
strâns penisul, care după intromisiune, efectuea-
ză o mişcare ritmică alternativă, şi excită meca-
noreceptorii acestuia. Sub acţiunea acestei exci-
taţii, sperma este expulzată în vagin. Sperma
ejaculată are un volum mediu de 2-3 mililitri şi
conţine în jur de 100 de milioane de spermato-
zoizi. Cu ajutorul contracţiilor ritmice ale mus-
culaturii uterului, majoritatea spermatozoizilor
trec din vagin în uter. De aici, prin mişcări de
flagelare se deplasează mai departe în oviducte,
în partea superioară a acestora întâlnesc ovulul
eliberat din ovar în urma ovulaţiei. 

Împiedicarea artificială a întâlnirii spermatozoidu-
lui cu ovulul este contracepţia. Cea mai simplă meto-
dă de contracepţie este aplicarea pe penisul în erecţie,
imediat înainte de intromisiune, a unui prezervativ cu
pereţii din cauciuc foarte subţire. Acesta împiedică
fizic pătrunderea spermatozoizilor în vagin. Sunt
cunoscute şi metode contraceptive chimice, care prin
administrarea de tablete cu conţinut hormonal întârzie
sau reglează procesul de maturare foliculară.
Deoarece aceste substanţe afectează grav metabolis-
mul hormonal al organismului tânăr, în dezvoltare, se
recomandă evitarea acestei metode înainte de atinge-
rea vârstei adulte.  

Ontogeneza

Faza embrionară a ontogenezei începe cu
fecundarea ovulului matur. Ovulul ajuns în
secţiunea superioară a oviductului, deplasându-
se înspre uter, este înconjurat de numeroşi sper-
matozoizi care au ajuns în oviduct. Dintre
aceştia, unul fecundează ovulul, formând astfel
zigotul, care începe să se segmenteze pe loc, în
oviduct (Fig. 168). Acesta ajunge în stadiul de
morulă aproximativ în ziua a treia, în timp ce în
oviduct ajunge tot mai aproape de uter. Zigotul
ajunge în uter în a cincea zi după fecundare,
când se transformă în blastulă, având în interior
o cavitate. Aici, la sfârşitul primei săptămâni
blastula se implantează în stratul îngroşat al
mucoasei uterine, proces denumit nidaţie.
Nidaţia se încheie la sfârşitul celei de a doua
săptămâni, deasupra blastulei mucoasa uterină
se închide. 

În timpul nidaţiei începe formarea embrionu-
lui (Fig. 169). În interiorul blastulei, celulele
embrioblastului iau parte la formarea a două
cavităţi: cavitatea amniotică cu lichidul amnio-
tic şi sacul vitelin. Ulterior, în cavitatea amnio-
tică se dezvoltă embrionul şi utilizează în prima
fază nutrienţii depozitaţi în sacul vitelin. Pe
suprafaţa comună a celor două cavităţi se for-
mează două foiţe embrionare, ectodermul şi
endodermul, care împreună formează discul
embrionic bistratificat. În acesta, celulele în
diviziune formează o a treia foiţă, mezodermul.
Între timp, cavitatea amniotică şi sacul vitelin
sunt înconjurate de celule care s-au desprins de
pe faţa internă a blastulei. Aceasta este mem-
brana amniotică, iar la exteriorul peretelui blas-
tulei, pe suprafaţa pufoasă, aflată în contact cu
mucoasa uterină, se formează membrana corio-
nică. În a treia săptămână începe formarea cana-
lului neural, şi formarea celorlalte organe din
foiţele embrionare. La sfârşitul săptămânii a
patra, embrionul se înfundă tot mai mult în
cavitatea amniotică plină cu lichid amniotic,
apoi prin cordonul ombilical în formare se va
conecta la circulaţia mamei şi se va elibera de
sacul vitelin, care se atrofiază. 

Conectarea la circulaţia mamei se realizează
prin formarea placentei. Placenta este o for-
maţiune comună a membranei corionice şi a
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1. Cum se formează spermatozoizii la om?
2. Prezentaţi structura organelor genitale la băr-

baţi. 
3. Prezentaţi organele genitale feminine cu ajuto-

rul figurii. 
4. Cum se formează ovulele?
5. Prezentaţi nivelele determinismului sexelor. 
6. Cum ajunge spermatozoidul din epididim la

locul fecundaţiei?
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Fig. 168 Fecundaţia şi nidaţia în uter a ovulului uman 
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mucoasei uterine (Fig. 170). Prin cordonul
ombilical, vasele sanguine care se formează în
embrion pătrund în prelungirile vilozităţilor
corionice, unde formează o buclă vasculară de
reîntoarcere. Cealaltă parte a vilozităţilor este în

contact cu cavităţile pline cu sânge matern din
membrana placentară. De aici nutrienţii pătrund
prin epiteliul vilozităţilor în circulaţia fetală.
Deci sângele fetal nu intră niciodată în contact
direct cu sângele matern, dar prin epiteliul
amnionului este în măsură să preia toate sub-
stanţele necesare pentru dezvoltarea fătului.
Din această cauză, alimentaţia sănătoasă, abun-
dentă în vitamine şi nutrienţi a mamei este foar-
te importantă. Dar pentru că epiteliul pungii
amniotice este permeabil nu numai pentru
nutrienţi, dar şi pentru o parte din substanţele cu
efect nociv asupra fătului în dezvoltare – de
exemplu medicamente, produşii toxici rezultaţi
din fumat şi consumul de alcool – gravidele tre-
buie să aibă în vedere sănătatea copilului ce se
va naşte, încă din primele luni ale sarcinii. 

Începând cu luna a doua, embrionul începe o
dezvoltare spectaculoasă. În luna a treia se for-
mează membrele, embrionul capătă formă
umană. La patru luni se poate deja determina
sexul embrionului. Între timp, membrana
amniotică produce continuu lichid amniotic,
care permite o mişcare liberă fătului şi îi oferă
protecţie contra factorilor externi (Fig. 171). De
obicei, mamele simt prima dată mişcarea fătului
în luna a cincea. În acest stadiu, fătul în dezvol-
tare, împreună cu punga amniotică care o încon-
joară ocupă întreaga cavitate uterină. Fătul se

SISTEMUL HORMONAL ŞI REPRODUCŢIA

Fig. 170 Conectarea circulaţiei mamei şi fătului  

Fig. 171 Poziţia fătului în sacul amniotic  
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dezvoltă în continuare, ajungând ca la naştere să
ajungă la 50 cm lungime şi greutate în jur de 
3 kg. 

Până la perioada premergătoare naşterii, fătul
se poziţionează cu capul înainte, spre colul ute-
rin şi vagin, care formează canalul de naştere
(Fig. 172). Naşterile la termen normal se produc
după nouă luni de sarcină, de obicei în a 40-a
săptămână calculată de la prima zi a ultimului
ciclu menstrual. Principalul mecanism al naşte-
rii este contracţia ritmică a musculaturii uterine.
În prima etapă are loc deschiderea colului uterin,
se crapă sacul amniotic, se scurge lichidul
amniotic. Apoi au loc contracţii ale uterului, în
paralel cu activitatea coordonată a diafragmei, a
musculaturii corpului şi membrelor care acţio-
nează împreună sub forma unei prese abdomina-
le, şi are loc expulzarea fătului din cavitatea ute-
rină. La scurt timp după naştere are loc şi elimi-
narea placentei desprinse de pe peretele uterului.
După naştere, nou-născutul este detaşat de cor-
donul ombilical şi astfel circulaţia şi respiraţia
acestuia devin apte pentru o viaţă independentă.
După naştere, glandele mamare încep să secrete
lapte, iar uterul se regenerează în câteva săptă-
mâni. 

În decursul naşterii, la desprinderea placentei, pe
faţa internă a uterului se formează o suprafaţă lezio-
nată foarte mare. În zilele de după naştere, la mame
are loc regenerarea mucoasei uterului aflat în invo-
luţie. Însă leziunea întinsă de pe locul de prindere al
placentei se poate infecta foarte uşor în condiţii de
igienă precară. Secole de-a rândul, multe femei partu-
riente au căzut victime ale febrei postpartum, afecţiu-
ne cu evoluţie deseori mortală. Medicul maghiar
Semmelweis Ignác (1818 – 1865) a fost primul care
a recunoscut că tocmai medicii sunt cei care introduc
bacteriile patogene pe mâinile lor în organismul
matern, când asistă la naştere. El a fost primul care a
introdus măsuri de dezinfecţie la secţia de maternita-
te a spitalului Rókus din Pesta, prin care a prevenit
instaurarea acestei boli. Aceste măsuri au avut ca
rezultat faptul că azi, febra postpartum apare foarte
rar în spitale.

Schimbările hormonale de pe timpul

sarcinii au la bază activitatea hormonală a cor-
pului galben care se formeză în ovar după ovu-
laţie şi prin secreţia de progesteron menţine
mucoasa uterină pregătită pentru primirea ovu-
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Fig. 172 Poziţia fătului în timpul naşterii  
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lului fecundat. Prin fecundare, nivelul de pro-
gesteron creşte în continuare, deoarece în ase-
menea situaţii, corpul galben nu se atrofiază, ci
produce hormoni în mod activ încă 3-4 luni
(Fig. 173). 

Producţia continuă de hormoni a corpului gal-
ben asigură ca după fecundare să nu se producă
o nouă maturare foliculară. Menţinerea secreţiei
hormonale a corpului galben este determinată de
gonadotropina corionică secretată de gastrulă
din timpul nidaţiei. 

Hormonii produşi de celulele corionice ajung
la concentraţia maximă în a doua lună de sarci-
nă. Din luna a treia a sarcinii, placenta care s-a
format între timp preia treptat rolul secretor de
hormoni a corpului galben. Aceasta secretă can-
tităţi însemnate de progesteron şi estrogeni, care
pregătesc glandele mamare din sâni pentru pro-
ducţia de lapte din perioada de alăptare. În tim-
pul naşterii, nivelul hormonilor menţionaţi ante-
rior se reduce, în timp ce producţia de hormoni
hipofizari care determină contracţii uterine şi
secreţia laptelui – oxitocina – se măreşte.

Un prim semn al sarcinii este lipsa menstruaţiei în
perioada de după actul copulaţiei. După caz, acesta
poate fi însoţit şi de alte manifestări, care nu sunt spe-
cifice exclusiv sarcinii, cum sunt ameţelile, senzaţia
de greaţă sau vomă. Depistarea precoce a sarcinii este
posibilă datorită prezenţei gonadotropinei corionice.

Acest hormon apare în urină deja în prima săptămână
de sarcină. La 5 – 10 zile de la data următoarei men-
struaţii, care nu se mai produce, prin metode imuno-
chimice se poate depista prezenţa gonadotropinei
corionice, deci se confirmă sarcina.

În cadrul dezvoltării ontogenetice postna-

tale, copilul trece prin mai multe etape până la
atingerea stadiului de adult. Până la un an este
sugar, care se continuă cu stadiul de copil mic.
Prima etapă a acestuia este cuprinsă între vâr-
sta de 1-3 ani, cea de a doua etapă numită
preşcolară este între 3-6 ani. Apoi urmează
etapa şcolară, între 6-12 ani, care se continuă
cu adolescenţa, la vârste între 12-16 ani.
Următoarea este vârsta tinereţii, care se termi-
nă la 20 de ani, peste care persoana se conside-
ră deja a fi adultă.
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1. Cum se desfăşoară segmentarea zigotului uman
şi procesul nidaţiei?
2. Cum se formează embrionul în punga amnioti-

că şi care este rolul placentei?
3. Ce procese se desfăşoară înainte şi în timpul

naşterii în uter?
4. Cum se modifică secreţia diferiţilor hormoni

feminini în timpul sarcinii?
5. În ce etape se împarte dezvoltarea ontogenetică

postnatală a copiilor până la atingerea vârstei adul-
te?

Fig. 173 Schimbările hormonale din timpul sarcinii 
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Centrul reglării hormonale la om este format din
hipotalamus şi glanda hipofiză, care reglează
funcţionarea celorlalte glande cu secreţie internă.
Din glandele endocrine, hormonii ajung la celulele
ţintă prin sânge. Hormonii acţionează după ce s-au
cuplat la celulele ţintă prin intermediul receptorilor
acestora. Unul din cele mai frecvent întâlnite meca-
nisme pentru transmiterea intracelulară a efectelor
hormonale este cel realizat prin rolul de mesager al
AMPc provenit din ATP în activarea a diferite enzi-
me. 

În lobul posterior al hipofizei sunt depozitate
rezervele de vasopresină, hormonul care reglează
eliminarea urinei din organism, şi oxitocina, hormo-
nul care acţionează asupra contracţiei musculaturii
netede. Ambii hormoni sunt secretaţi de celulele
neurosecretorii hipofizari mari, şi ajung în lobul
posterior prin prelungirile neuronale. Hipofiza ante-
rioară produce pe de o parte hormonul de creştere,
care acţionează asupra întregului organism, pe de
altă parte hormoni care acţionează asupra anumitor
glande endocrine. Hormonul de creştere stimulează
dezvoltarea proporţională a organismului şi produ-
cerea proteinei musculare necesare pentru creştere.
Hormonii hipofizari care reglează activitatea timu-
sului, a glandelor suprarenale şi a gonadelor îşi
manifestă efectul stimulator prin acţiunea glandelor
endocrine ţintă. 

Timusul secretă un hormon cu conţinut de iod,
tiroxina, care stimulează procesele de catabolism.
Sub acţiunea ei, consumul de oxigen al celulelor
creşte, ceea ce este însoţit de sporirea producţiei de
căldură. Glandele paratiroide reglează metabolis-
mul calciului în decursul proceselor de osificare.
Din punct de vedere funcţional, glandele suprare-
nale au două părţi distincte, corticosuprarenala şi
medulosuprarenala. O grupă a hormonilor cortico-
suprarenali acţionează asupra metabolismului
hidrosalin, prin stimularea resorbţiei ionilor de
natriu şi a apei în rinichi. Cealaltă grupă de hormoni
acţionează în special asupra metabolismului
hidraţilor de carbon. Sub acţiunea lor se acumulează
rezervele de hidraţi de carbon şi se încetineşte des-
compunerea glucozei. Şi adrenalina secretată de
celulele medulosuprarenalei acţionează asupra
metabolismului hidraţilor de carbon, dar în primul
rând stimulează catabolismul glicogenului în ficat şi
în ţesutul muscular. Hormonul secretat de insulele

pancreatice, insulina, contrar adrenalinei, stimulea-
ză utilizarea glucozei din sânge şi depozitarea exce-
dentului sub formă de glicogen, respectiv grăsime,
în celule. 

În cazul hormonilor gonadotropi, locul princi-
pal al producerii la bărbaţi este testiculul, iar la
femei ovarul. Funcţionarea ambelor este reglată de
hormonii hipofizari, atât dezvoltarea gonadelor cât
şi activitatea hormonilor produşi de acestea. La băr-
baţi, testiculul produce hormonul sexual masculin,
testosteronul, care împreună cu hormonul gonado-
trop hipofizar susţine producerea de gameţi mascu-
lini şi asigură activitatea sexuală normală.
Activitatea sexuală la femei are caracter ciclic, fapt
care se manifestă la maturarea ovulelor, la secreţia
hormonilor feminini şi la modificările histologice de
la nivelul mucoasei uterine. În cadrul ciclului de 28
zile, ovulul se maturează în foliculul ovarian, de
unde este expulzat în jurul zilei a 14-a. Acesta este
procesul ovulaţiei. Reminiscenţele foliculului ova-
rian se transformă în corp galben. Celulele foliculu-
lui produc în special estrogeni, ţesutul corpului gal-
ben produce progesteron. Cei doi hormoni au rol pe
de o parte în controlul dezvoltării organelor genitale
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Celulă cu secreţie neurohormonală din hipofiză  
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feminine, pe de altă parte în susţinerea unei activi-
tăţi sexuale normale. La sfârşitul ciclului de 28 zile,
stratul superior necrozat al mucoasei uterine este
înlăturat sub formă de hemoragie, apoi în ciclul
următor se reface din nou, astfel ca în cazul unei sar-
cini să fie în măsură să adăpostească ovulul fecun-
dat. 

În cadrul diviziunii celulare, mitoza asigură ca
celulele parentale şi cele descendente să aibă acelaşi
număr de cromozomi. În decursul meiozei, din celu-
lele diploide cu un set de cromozomi de 2n rezultă
celule haploide cu n cromozomi. În timpul meiozei,
între cromozomii omologi se produce recombinarea,
astfel că pe fiecare cromozom descendent regăsim
secvenţe provenite atât de la tată, cât şi de la mamă.
Rezultatul final al meiozei este formarea de patru
celule descendente al căror număr de cromozomi
este jumătate faţă de celulele din care provin. 

În procesul de reproducere al omului, în testicu-
le se formează gameţi masculini, care prin procesul
de maturare care urmează după meioză, se transfor-
mă în spermatozoizi. Aceştia sunt depozitaţi în epi-
didim, de aici trec în canalul deferent, apoi în uretră,
de aici sunt eliberaţi în mediul exterior.
Spermatozoizilor li se alătură şi secreţiile din vezi-
cula seminală, şi cele din prostată, acestea toate
împreună formând sperma. Ovulele se produc şi se

maturează în ovare, după care sunt expulzate din
foliculul ovarian. Ovulul eliberat din ovar în urma
ovulaţiei ajunge în oviduct, de unde este propulsat
spre uter prin mişcări peristaltice. În urma actului
copulator, spermatozoizii ajung în vagin, de unde
prin mişcările flagelante ale cozii, ele parcurg uterul
şi ajung în partea superioară a oviductelor, unde
unul din ei reuşeşte să fecundeze ovulul matur. 

Astfel, dezvoltarea ontogenetică a omului înce-
pe cu procesul de segmentare, adică diviziunile
celulare succesive ale zigotului. În timpul segmen-
tării, zigotul ajuns în stadiul de blastulă se implan-
tează în mucoasa uterină îngroşată. Celulele care
alcătuiesc punga amniotică ce înveleşte embrionul
produc un hormon care susţine activitatea secretorie
continuă a corpului galben, astfel ca după începerea
sarcinii, altă rupere de folicul şi altă concepţie să nu
se mai producă. Odată cu nidaţia începe dezvoltarea
noului embrion. În primele săptămâni embrionul se
hrăneşte din sacul vitelin, după aceea se formează
placenta, prin care se stabileşte o legătură indirectă
între circulaţia în formare a fătului şi circulaţia
mamei. Rolul hormonal al corpului galben în regre-
sie este preluat treptat de placentă, pregătind astfel
organismul matern pentru secreţia de lapte din
perioada de lactaţie de după naştere. În a doua etapă
a sarcinii, fătul se dezvoltă vertiginos, şi după nouă
luni de sarcină are loc naşterea. Mecanismul naşterii
se bazează pe contracţiile ritmice ale musculaturii
uterine. După ruperea sacului amniotic, embrionul
este expulzat din cavitatea uterină, apoi la scurt timp
este eliminată şi placenta. După naştere uterul se
regenerează, iar lactaţia declanşată în organismul
matern pe cale hormonală face posibilă alăptarea
nou-născutului. Copilul ajunge la stadiul de adult
parcurgând etapele ontogenetice de după parturiţie
sugar, copil mic, preşcolar, şcolar, adolescent, tânăr. 

Separarea cromozomilor 

Diviziunea celulară  
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Structura ţesutului nervos

Perceperea senzaţiilor, formarea şi transmiterea
rapidă a stimulilor în organism este efectuat de
ţesutul nervos. Ţesutul nervos este alcătuit din
neuroni şi celulele care îi înconjoară şi îi 
susţin. 

Unitatea funcţională cea mai mică a sistemu-
lui nervos este neuronul (Fig. 174). Neuronul
este acoperit cu o membrană citoplasmatică. În
citoplasma neuronilor se află numeroase mem-
brane endoplasmatice şi ribozomi, în care se
desfăşoară o intensă sinteză de proteine. Aici se
produc pe de o parte proteine cu rol plastic în
structura neuronilor, pe de altă parte proteine
enzimatice speciale, cu rol în procesele metabo-
lice. Acestea din urmă ajută producerea acelor
substanţe chimice mesagere, care au rol în trans-
miterea informaţiilor între celule (Fig. 175). 

Majoritatea masei neuronului este dată de
corpul celular al neuronului. Din citoplasma sa
pornesc prelungiri de diferite lungimi, numite
dendrite. Acestea de regulă preiau stimulii de la
alte celule şi le transmit înspre corpul celular.
Fiecare neuron are o singură prelungire lungă,
denumită axon. Stimulul nervos se transmite
dinspre corpul celular înspre capătul distal al
axonului. Majoritatea neuronilor au un singur
axon, dar acesta se poate ramifica de mai multe
ori şi se conectează cu mai multe celule nervoa-
se. Pe de altă parte, la un neuron se pot conecta
mai multe sute de axoni. Astfel, corpul celular şi
dendritele sunt acoperite de capetele axonilor
altor neuroni. 

În timp ce corpul celular şi dendritele sunt
acoperite numai cu membrană citoplasmatică, în
jurul axonilor, care au de asemenea pe suprafaţa
lor membrană celulară, celulele de susţinere

formează un înveliş denumit teaca de mielină. 
Axonul învelit în teaca de mielină formează

fibra nervoasă (Fig. 176). În decursul formării
acesteia, axonul subţire împinge membrana
celulară a celulelor de susţinere în faţa lui, se
înfundă în celule. Pliurile membranei citoplas-
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Fig. 174 Imaginea electromicroscopică a neuronului  

Fig. 175 Structura neuronului  
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matice a celulelor de susţinere se prelungesc
permanent şi se înfăşoară pe axon. Aceste pliuri
sunt de fapt suprapuneri de membrane celulare
paralele ajunse alăturat. Astfel, teaca de mielină
care se înfăşoară pe axon este de fapt membrană
celulară pluristratificată. Fibrele nervoase mai
subţiri sunt învelite numai de câteva straturi, în
timp ce fibrele nervoase mai groase pot avea
până la 70-80 straturi. 

Câte o celulă de susţinere acoperă doar o mică
parte a axonului. Lungimea totală a axonului va
fi acoperită de teaca de mielină formată dintr-un
şir de celule de susţinere. 

La întâlnirea dintre celulele de susţinere apare
o strangulare, unde axonul nu este acoperit de
teacă. Prin aceste spaţii, axonul face legătura cu
substanţa interstiţială a ţesutului nervos (Fig.
177). 
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Fig. 176 Formarea tecii de mielină în jurul axonului  
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Fig. 177 Structura fibrei nervoase 
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La începutul secolului al XX-lea se desfăşura o
dispută ştiinţifică intensă între diferite şcoli referitor
la conexiunile neuronilor din sistemul nervos.
Grupul de savanţi condus de italianul Golgi susţinea
că prin prelungirile sale, fiecare neuron este în legă-
tură directă şi strânsă cu ceilalţi, şi alcătuiesc o reţea
care cuprinde tot organismul. Mulţi îşi imaginau
legătura ca o punte de citoplasmă care străbate mem-
branele citoplasmatice şi parcurge întreaga reţea de
neuroni. Savanţii altor şcoli ştiinţifice, precum spa-
niolul Santiago Ramón y Cajal (1854 – 1934) sau
maghiarul Lenhossék Mihály (1860 – 1937) au
recunoscut teoria corectă a funcţionării neuronilor,
care spune că unitatea funcţională de bază a ţesutu-
lui nervos este neuronul. Fiecare din acestea este o
celulă independentă, care în timpul funcţionării sta-
bileşte conexiuni cu ceilalţi neuroni prin sinapse.
Sinapsele sunt punctele de transmitere a impulsuri-
lor dintre doi neuroni. Corectitudinea teoriei neuro-
nale a fost confirmată în secolul XX, după descope-
rirea microscopului electronic şi efectuarea unor cer-
cetări efectuate cu acesta.

La organismele pluricelulare, transmiterea
impulsurilor nu este o proprietate ce se manifes-
tă numai la o celulă. Impulsul se transmite de la
un neuron la altul, până când organismul va da
un răspuns corespunzător stimulului. Locurile
de conectare în care impulsul nervos se transmi-
te de la un neuron la altul le denumim sinapse
(Fig. 178). În general, între doi neuroni sinapsa
se realizează între axonul unuia şi 
dendrita sau corpul celular al celuilalt. Secţiunea
incipientă şi terminală a axonului nu sunt 
acoperite cu teacă de mielină. Partea lăţită a
capătului dezvelit al axonului se lipeşte de mem-
brana dendritei sau a corpului celular. În sinap-
să, membranele ce acoperă părţile celor doi
neuroni se apropie foarte mult, dar nu se ating.
Distanţa dintre cele două membrane este de 
20 – 30 nanometri, aceasta este fanta sinaptică
(Fig. 179). 
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1. Prin ce se caracterizează structura neuronului?
2. Care este rolul ţesutului de susţinere al neuroni-

lor?
3. Care sunt părţile componente ale sinapsei?
4. Care este rolul tecii de mielină format în jurul

axonului?

Fig. 178 Conexiunea dintre neuroni, imagine electro-
microscopică  

Fig. 179 Structura sinapsei  

fanta sinapticăvezicule sinaptice
cu mediator

terminaţia
axonului
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130

Manifestările nervoase 
elementare

Funcţionarea elementară a sistemului nervos
este reprezentată de formarea şi transmiterea
impulsului nervos. precum şi transmiterea aces-
tuia la alte celule. Aceste activităţi sunt legate de
funcţionarea membranei celulare. În decursul

proceselor metabolice, are loc şi deplasarea
pasivă sau activă a unor particule cu diferite
încărcături electrice între cele două părţi delimi-
tate de membrana celulară. Deoarece permeabi-
litatea membranei variază în funcţie de ioni, se
întâmplă regulat ca de cele două părţi ale mem-
branei să se acumuleze particule cu încărcături
electrice contrare. Distribuţia diferiţilor ioni pe
partea internă sau externă a membranei a fost
studiată la numeroase feluri de celule, cu ajuto-
rul unor electrozi foarte fini şi cu instrumente
foarte sensibile (Fig. 180). 

Dacă ambii electrozi erau plasaţi pe aceeaşi
parte a membranei, la interior sau la exterior,
aparatul de măsură nu înregistra nici o tensiune.
Dacă însă un electrod era aşezat pe exteriorul
membranei, iar celălalt străbătea membrana şi
era plasată pe faţa internă a membranei, între
cele două spaţii delimitate de membrană se
putea măsura o diferenţă de potenţial considera-
bilă. 

Pentru măsurarea tensiunii dintre cele două feţe ale
membranei celulare se folosesc aşa numiţi microelec-
trozi. Acestea sunt capilare de sticlă tracţionate la
cald, cu diametrul maxim de 1 µm. Cele două tuburi
de sticlă sunt umplute cu electrolit, de exemplu cloru-
ră de potasiu. Apoi, sub microscop, cu ajutorul unui
micromanipulator, unul din electrozi este introdus în
celulă, celălalt în lichidul tisular din spaţiul
interstiţial. Cei doi electrozi sunt legaţi printr-un apa-
rat de amplificare, la un voltmetru calibrat la măsura-
rea milivolţilor. În momentul în care electrodul stră-
punge membrana celulară, aparatul de măsură arată
diferenţa de potenţial. 

REGLAREA NERVOASĂ

Fig. 180 Între cele două spaţii delimitate de membrana celulară apare o diferenţă de potenţial măsurabilă
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Fig. 181 Potenţialul de repaus  
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Tensiunea măsurabilă ce apare între interiorul
şi exteriorul celulei este denumită potenţial de

repaus. Apariţia ei este generată de distribuirea
inegală a cationilor de sodiu şi potasiu, precum
şi a anionilor de clorid şi proteine, în spaţiul
intracelular şi interstiţial (Fig. 181). Diferenţa
cea mai marcantă se formează în distribuţia
potasiului şi sodiului. În interiorul celulei numă-
rul ionilor de potasiu este mai mare, în timp ce
în spaţiul interstiţial, ionii de sodiu sunt în con-
centraţie mai ridicată. Această stare, care carac-
terizează potenţialul de repaus, este menţinută
cu ajutorul unor mecanisme de transport denu-
mite pompe de Na-K, care se află în membrana
celulară. Mecanismul necesită ATP pentru
transport activ, şi aduce înapoi în celulă ionii de

potasiu care au ieşit din celulă prin difuzie.
Permeabilitatea faţă de sodiu a membranei celu-
lare în repaus este mult mai redusă decât cea
pentru ionii de potasiu, dar totuşi, o anumită
cantitate de sodiu pătrunde în celulă. Aceasta
este transportată în mod activ de pompa de Na-
K în spaţiul interstiţial. Între timp, echilibrul
electrochimic este menţinut cu ajutorul difuziei
spre exterior a ionilor de potasiu faţă de ionii de
clorid care pătrund spre interior prin transport
pasiv. Deoarece anionii proteici ai plasmei san-
guine nu pot ieşi prin membrana celulară, până
la urmă interiorul celulei capătă o încărcătură
electrică negativă faţă de spaţiul interstiţial. În
perioada potenţialului de repaus, membrana
celulară devine polarizată, adică pe faţa inte-
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Fig. 182 Potenţialul de acţiune 
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rioară capătă o încărcătură negativă şi pe exte-
rior, pozitivă. Valoarea medie a diferenţei de
potenţial dintre cele două feţe este de –90 mili-
volţi (în neuronii de mamifer). Semnul negativ
exprimă încărcătura negativă mai ridicată a inte-
riorului celulei. 

Potenţialul de repaus este o caracteristică
generală a fiecărei celule vii. Însă membranele
neuronilor şi ale celulelor musculare, care de
asemenea reacţionează la stimuli, nu numai că
menţin permanent această diferenţă de potenţial,
dar la apariţia stimulilor pot să o modifice. Sub
acţiunea stimulului apare o modificare bruscă de
tensiune, adică un impuls electric. În acest caz,
la locul stimulării, membrana se depolarizează,
adică polaritatea va deveni opusă stării iniţiale,
interiorul capătă o încărcătură pozitivă de 20–30
milivolţi faţă de exterior. Această modificare
rapidă a potenţialului dintre cele două părţi ale
membranei a fost denumită potenţialul de acţi-

une (Fig. 182). În decursul procesului, sub
acţiunea impulsului, permeabilitatea membranei
neuronului faţă de ionii de sodiu creşte de mai
multe sute de ori şi celula este invadată de ioni
de sodiu. Ca urmare, excedentul de încărcătură
negativă din interiorul celulei scade continuu, şi
comparativ cu sarcina spaţiului interstiţial, tem-
porar poate prezenta valori pozitive. Afluxul
intens al ionilor de natriu este urmat la scurt
timp de un eflux al ionilor de potasiu. Apoi înce-

pe procesul de repolarizare, prin care se restabi-
leşte diferenţa de potenţial iniţială. În cadrul
acestui proces scade permeabilitatea membranei
neuronului, ajungând până la valoarea iniţială,
mai întâi pentru ionii de sodiu, apoi pentru cei
de potasiu. În final, cu ajutorul pompei de Na-K,
ionii de sodiu sunt transportaţi în spaţiul
interstiţial, iar cei de potasiu în celulă. În inter-
valul scurt al potenţialului de acţiune, membra-
na neuronului nu percepe excitaţiile până când
nu se restabileşte starea de potenţial de repaus. 

În afară de generarea de impulsuri, tot de
funcţiile elementare ale sistemului nervos
aparţine şi transmiterea impulsurilor. Acest
fenomen se produce în felul următor: depolari-
zarea se extinde şi pe suprafeţele de membrană
învecinate cu locul de generare al impulsului.
Astfel, impulsurile electrice generate pe supra-
feţe de membrană care se succed se vor propaga
sub formă de val pe suprafaţa întregului neuron,
dinspre corpul celular înspre capătul axonului
(Fig. 183). Propagarea impulsului pe membrana
neuronală neînvelită este progresivă şi continuă,
în timp ce propagarea pe axonul acoperit cu
teaca de mielină se face în salturi. Motivul aces-
tui mod de propagare în salturi este acela că
membrana axonului intră în contact cu fanta
sinaptică numai la nivelul strangulaţiilor, deci
depolarizarea se poate produce numai în aceste
locuri. Astfel, modificarea de potenţial se propa-
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Fig. 183 Managementul impulsului nervos
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gă pe suprafeţele învecinate de la o strangulaţie
la alta. Faţă de propagarea continuă, acest din
urmă mod de transmitere este mult mai rapid.
După propagarea impulsului, membrana depola-
rizată se repolarizează şi revine în stare de
repaus.

Impulsul sub formă de influx electric este
transmis neîntrerupt numai de neuroni.
Transmiterea directă a schimbărilor de potenţial
de la o celulă la alta nu mai este posibilă, din
cauza distanţei relativ mari dintre celule. Între
două celule, transmiterea impulsului se face
prin sinapsă. Informaţia este transportată de la o
celulă la alta prin fanta sinaptică de mediatori
chimici sau neurotransmiţători. Aceşti compuşi
chimici sunt depozitaţi în veziculele sinaptice
din capetele axonilor. Sub acţiunea impulsului
electric, veziculele îşi eliberază mediatorii chi-
mici în fanta sinaptică prin membrana axonului.
Pe baza efectului acestora, legăturile sinaptice se
împart în două grupe. Unul din tipurile de sinap-
să sunt sinapsele stimulatoare, la care rolul
mediatorului chimic este îndeplinit de acetilcoli-
nă. Moleculele acestui compus chimic se conec-
tează cu corpul celular sau dendritele neuronului
postsinaptic şi depolarizează membrana acestora
(Fig. 184). Această membrană apoi conduce mai
departe impulsul electric generat. Deoarece
moleculele mediatorilor chimici se formează
numai în terminaţiile axonilor, transmiterea chi-
mică a impulsurilor electrice se produce numai
într-un singur sens, dinspre axon spre neuronul
postsinaptic. 

Celălalt tip de sinapsă este sinapsa inhibitoa-
re, al cărei mediator chimic este acidul γ-amino-
butiric. Moleculele acestuia se conectează de
asemenea la membrana neuronului postsinaptic,
dar sub acţiunea lor, membrana celulară permite
pătrunderea în celulă a unei mari cantităţi de ioni
de clorid, astfel încărcătura negativă din interio-
rul celulei creşte. Deoarece potenţialul de mem-
brană al neuronului stagnează la o valoare apro-
piată de cea de repaus, potenţialul de acţiune nu
se va forma. Sinapsele inhibitoare conectate la
neuroni la nevoie pot diminua sau anihila impul-
surile stimulatoare transmise în acel loc. 

Sinapsele nu sunt formaţiuni definitive, ele se
pot transforma, reorganiza sau elimina, conform
necesităţilor sistemului nervos. 
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1. Care sunt activităţile nervoase elementare?
2. Prin ce se caracterizează potenţialul de repaus?
3. Cum se modifică membrana la apariţia

potenţialului de acţiune? Prezentaţi procesul de
transformare a stimulului în impuls. 
4. Care este diferenţa dintre depolarizare şi repo-

larizare?
5. Cum se realizează transmiterea impulsului prin

membrană?
6. Cum se transmite impulsul prin sinapsă?
7. Care este diferenţa dintre funcţionarea sinapsei

stimulatoare şi inhibitoare? Comparaţi aceste sinap-
se.
8. Documentaţi-vă, unde se formează potenţial de

repaus şi unde potenţial de acţiune. 

Fig. 184 Conexiunea dintre neuroni şi transmiterea
impulsului nervos prin sinapsă  
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Sistemul nervos central uman

Sistemul nervos central al omului este format
din creier şi măduva spinării. Măduva spinării

se află în canalul rahidian format de vertebre
(Fig. 185). Are o structură segmentată, fiecare
segment prezintă o pereche de nervi rahidieni
sau spinali. La exterior este învelit de un înveliş
numit meningele rahidian sau spinal, compus
din trei straturi conjunctive suprapuse. Între cele
două straturi interioare se formează un spaţiu
care conţine lichid cefalorahidian (LCR). Acesta
împiedică contactul direct dintre măduva spină-
rii şi peretele osos al canalului rahidian. Are rol
de asemenea şi în transportul produşilor de
metabolism ai ţesutului nervos la capilare.
Măduva spinării nu completează toată lungimea
canalului rahidian, ea se termină la nivelul ver-
tebrelor lombare. Partea terminală a canalului
rahidian este străbătută de un mănunchi de nervi
spinali proveniţi din ultimele segmente ale
măduvei. Măduva spinării este formată din
următoarele segmente: cervical, toracic, lombar
şi sacral. 

Pe secţiunea transversală a măduvei spinării
deosebim două feluri de substanţă, bine dife-
renţiate (Fig. 186). Pe secţiune, în centrul mădu-
vei, având o formă ce reaminteşte de un fluture,
se află substanţa cenuşie. Partea mai volumi-
noasă a acesteia este cornul anterior, partea mai
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Fig. 185 Măduva spinării situată în canalul rahidian  
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Fig. 186 Secţiunea transversală prin măduva spinării  
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suplă, posterioară este cornul posterior.
Denumirea de corn este inspirată de forma ţesu-
tului pe secţiune transversală, acestea sunt de
fapt formaţiuni în formă de coloană, care străbat
măduva pe toată lungimea ei. În centrul sub-
stanţei cenuşii se află canalul ependimar plin cu
lichid cefalorahidian. Majoritatea masei sub-
stanţei cenuşii este formată din corpii celulari ai
neuronilor. În coarnele anterioare se află mai
ales neuroni motori, ale căror fibre nervoase îşi
au originea la acest nivel şi părăsesc măduva
prin rădăcinile anterioare ale nervilor spinali şi
se continuă spre organele efectoare. În coarnele
posterioare se află interneuroni. Majoritatea lor
se leagă prin sinapse de fibre nervoase senzitive
care sosesc dinspre organism. Acestea din urmă
transportă impulsurile neuronilor senzitivi din
organism în cornul posterior al substanţei
cenuşii prin rădăcinile posterioare ale nervilor
spinali (Fig. 187). 

Substanţa cenuşie este înconjurată complet de
substanţa albă a măduvei spinării, pe care ner-
vii spinali care intră şi ies din ea o împart în trei
părţi: una anterioară, una laterală şi una poste-
rioară (Fig. 186). Acestea sunt constituite din
fibre nervoase îndreptate spre creier, deci căi
nervoase ascendente, şi din fibre sosind dinspre
creier, deci căi nervoase descendente. În sub-
stanţa albă, căile ascendente se află în cordonul
posterior şi parţial în cel lateral, cele descenden-
te în cordonul anterior şi parţial în cel lateral.

Atât în structura substanţei cenuşii, cât şi în a
celei albe, în afară de neuroni mai intră şi un
număr mare de celule de susţinere. 

Canalul rahidian se leagă de cavitatea crania-

135REGLAREA NERVOASĂ

Fig. 188 Imaginea secţiunii mediane antero-posterioare a creierului.   
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nă prin gaura occipitală. În această cavitate, în
continuarea măduvei spinării, se află creierul,

cea de a doua componentă principală a sistemu-
lui nervos central (Fig. 188). În spaţiul dintre
suprafaţa internă a oaselor craniene şi suprafaţa
externă a creierului se găsesc cele trei învelişuri
ale creierului şi lichid cefalic. Acestea sunt con-
tinuări ale sistemului de membrane conjunctive
care învelesc măduva spinării. Odată ajuns la
nivelul creierului, canalul ependimar din centrul
măduvei spinării se lărgeşte şi formează siste-
mul ventricular cerebral, în care se formează
lichidul cefalic. 

Dintre părţile componente ale creierului,
trunchiul cerebral este continuarea măduvei
spinării. Prin acesta trec căile nervoase ascen-
dente şi descendente ale sistemului nervos cen-

tral. Însă, spre deosebire de măduva spinării la
care substanţa cenuşie şi albă sunt separate, în
trunchiul cerebral apar grupuri de neuroni sepa-
raţi de mănunchiuri de fibre nervoase. Partea
trunchiului cerebral legat direct de măduvă este
bulbul rahidian. Căile descendente apar ca două
ridicături proeminente paralele pe partea ante-
rioară (Fig. 188). La un anumit punct, proemi-
nenţele se lărgesc în formă piramidală, de unde
provine şi denumirea de sistem piramidal. În
partea posterioară a bulbului rahidian se găsesc
căile fibrelor senzitive lungi. Partea centrală lăr-
gită a trunchiului cerebral este puntea. Aceasta
se leagă direct de cerebel prin cele două părţi
laterale îngustate. Numele ei derivă de la faptul
că prin ea trec căile nervoase dintre bulbul rahi-
dian şi creierul mare, precum şi cele dintre cere-
bel şi creierul mare. Partea situată cel mai sus a
trunchiului cerebral este mezencefalul. Pe supra-
faţa lui se găsesc grupuri de neuroni cu structu-
ră degajată, aşezaţi aparent neregulat. Cu ajuto-
rul fibrelor nervoase proprii, aceşti neuroni de
diferite dimensiuni se conectează între ei şi cu
căile ascendente şi descendente, formând o
structură reticulară complexă. Aceasta se extin-
de şi în straturile inferioare ale trunchiului cere-
bral, în punte şi în bulb, mai mult, se întinde şi
în formaţiunile situate superior, în masa mezen-
cefalului. Această structură reticulară degajată
alcătuită din numeroase grupuri de neuroni şi
prelungiri neuronale se numeşte formaţiunea
reticulată a trunchiului cerebral. 

Cerebelul este situat la baza cavităţii cranie-
ne, în spatele trunchiului cerebral (Fig. 188).
Este format din două emisfere legate între ele.
Primeşte informaţii atât din căile senzitive
ascendente, cât şi din cele motoare descendente,
pe baza cărora îşi exercită rolul în coordonarea
mişcărilor. 

Partea creierului aflată imediat deasupra trun-
chiului cerebral este diencefalul (Fig. 188).
Partea mai mare a ei este ocupată de talamus,
care funcţionează ca o staţie de releu pentru
căile ascendente. De aici pornesc ultimii neuroni
ai căilor senzitive spre creierul mare. În afară de
rolul de reglare hormonală prezentat în capitole-
le anterioare, hipotalamusul aşezat sub talamus
îndeplineşte şi rol de important centru în regla-
rea activităţii nervoase. 
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Fig. 189 Vedere superioară şi anterioară a creierului 
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Cea mai mare parte a creierului uman este
ocupată de creierul mare sau cerebrum (Fig.
189). Acesta se împarte în emisfera dreaptă şi
stângă, separate pe linia mediană antero-poste-
rioară de o fisură longitudinală. Pe suprafaţa ei
are ridicături separate de brazde, acestea for-
mând împreună circumvoluţiunile cerebrale.
Prin analogie cu oasele craniene, pe cele două
emisfere ale creierului se conturează lobul fron-
tal, parietal, occipital şi temporal. În interiorul
emisferelor, în partea centrală se găseşte sub-
stanţa albă, acoperită la exterior de substanţa
cenuşie, care formează cortexul cerebral. Cele
două emisfere sunt legate prin corpul calos. 

În structura substanţei albe a creierului mare
apar trei tipuri diferite de căi nervoase. Şi aici se
regăsesc mănunchiurile de fibre nervoase ale
căilor ascendente şi descendente – fibrele de
proiecţie. Prin acestea se face legătura ascen-
dentă dintre cortexul cerebral şi căile senzitive
din organism, precum şi cea descendentă, care
cuprinde fibrele nervoase motorii ce pornesc din
diferite arii ale cortexului. Un alt tip de fibre
nervoase stabilesc legături între diferite supra-
feţe ale cortexului aceleiaşi emisfere – fibrele de
asociaţie intraemisferice. Astfel, cortexul este în
măsură să asocieze diferitele funcţii senzitive,
de exemplu să recunoască pe cineva pe baza
imaginii văzute şi a sunetului auzit. În final, al
treilea tip de fibre nervoase sunt acelea care fac
legătura dintre punctele simetrice ale celor două

emisfere – fibre de asociere interemisferice. Cel
mai important din această categorie este imensul
sistem de fibre din corpul calos (Fig. 190).

Cortexul cerebral este alcătuit din unităţi
structurale şi funcţionale constituite dintr-o
coloană verticală de neuroni. Aceste coloane
corticale sunt de formă cilindrică şi au înălţimea
de aproximativ 1 – 3 mm şi diametrul de 0,3
mm. Ele conţin în jur de 5000 neuroni şi parcurg
grosimea cortexului în totalitate. Deoarece cor-
texul cerebral uman are în medie 10 miliarde de
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Fig. 190 Imaginea secţiunii transversale laterale prin creier  
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neuroni, putem calcula o medie de 2 milioane de
coloane corticale. Coloanele nu sunt indepen-
dente între ele. Cele mai caracteristice celule ale
lor sunt celulele piramidale, care sunt aşezate
astfel încât prelungirea lor scurtă este orientată
perpendicular pe suprafaţa corticală, iar prelun-
girea lungă se îndreaptă în sens opus şi pătrunde
ca fibră nervoasă în substanţa albă (Fig. 191).
Aceste fibre conectează coloanele corticale din
aceeaşi emisferă sau pe cele omoloage din emis-
ferele opuse. Astfel, fiecare coloană corticală
deţine mai multe sute de contacte eferente prin
fibre nervoase, cu diferite coloane din alte părţi
ale cortexului, şi aproximativ un număr egal de
contacte aferente, sosite de la alte coloane. Din
această cauză, informaţiile sosite în cortexul
cerebral prin căile ascendente nu declanşează
direct impulsuri în căile descendente, procesarea
lor şi elaborarea reacţiei de răspuns se realizea-
ză prin sistemul de control foarte complicat al
cortexului cerebral. 

Sistemul nervos periferic

Sistemul nervos periferic este alcătuit din nervi
formaţi din fibre nervoase şi din ganglioni alcă-
tuiţi din corpuri celulare (Fig. 192). Nervii fac
legătura directă sau prin intercalarea ganglioni-
lor între sistemul nervos central şi organele iner-
vate. Sistemul nervos periferic este format din
nervii spinali, nervii cranieni şi sistemul gan-
glionar vegetativ. 

Omul are 31 perechi de nervi spinali. Fiecare
din ele dispune de un ganglion senzitiv posterior
şi un ganglion motor anterior la ieşirea din
măduva spinării (Fig. 187). În partea dinspre
măduvă a rădăcinii posterioare, corpii celulari ai
neuronilor senzitivi formează câte un ganglion.
Apoi, puţin mai departe de măduva spinării,
rădăcina posterioară şi cea anterioară se unesc şi
formează un nerv spinal. Astfel nervii spinali au
în componenţa lor atât neuroni senzitivi, cât şi
neuroni motori, fiind denumiţi nervi micşti.
Aceşti nervi spinali se ramifică şi formează o
reţea ce cuprinde întreg organismul. 

De pe suprafaţa bazală a creierului pornesc 12
perechi de nervi cranieni (Fig. 189). Dintre
aceștia, nervul optic, cel auditiv şi olfactiv
conţin numai fibre senzitive. Alţi nervi cranieni,
cum ar fi cel oculomotor, conţin numai fibre
motoare. În final, ceilalţi nervi cranieni, ca de
exemplu nervul vag, care împresoară organele
interne, sunt nervi micşti, ca şi nervii spinali. 

Reacţiile de răspuns la stimulii mediului
extern sunt elaborate de sistemul nervos central.
Stimulii expediaţi din mediul intern al organis-
mului vor declanşa reacţii elaborate de sistemul

nervos vegetativ. Funcţionarea acestei părţi a
sistemului nervos asigură menţinerea echilibru-
lui intern al organismului. Sistemul nervos
vegetativ susţine toate funcţiile vitale involun-
tare, precum nutriţia, respiraţia, circulaţia şi
excreţia. Desigur, acesta nu funcţionează ca un
sistem izolat, deoarece grupările sale centrale
de neuroni se află în creier şi în măduva spină-
rii, şi de multe ori fibrele lor nervoase parcurg
căi comune cu alte fibre motoare sau senzitive.
De exemplu, receptorii care înregistrează modi-
ficările de stare ale organelor interne transmit
stimulii la centrul vegetativ tot prin coarnele
posterioare ale substanţei cenuşii din măduva
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1. Din ce se compune sistemul nervos central al
omului?
2. Prezentaţi caracteristicile structurale ale mădu-

vei spinării.
3. Care este structura substanţei albe şi a sub-

stanţei cenuşii din măduva spinării?
4. Enumeraţi principalele părţi componente ale

creierului uman. 
5. Prin ce se caracterizează structura trunchiului

cerebral?
6. Prin ce se caracterizează cerebelul şi diencefa-

lul?
7. Prin ce se caracterizează structura substanţei

albe a creierului mare?
8. Prezentaţi structura detaliată a cortexului cere-

bral. 
9. Ce tipuri de celule alcătuiesc sistemul nervos al

omului?
10. Documentaţi-vă, ce bioritmuri funcţionează în
organism? Ce le susţine pe acestea?
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spinării, prin căile ascendente. Apoi, de acolo,
pe căile descendente sunt transmise comenzile
de răspuns prin care este controlată funcţiona-
rea muşchilor netezi sau diferitelor glande.
Fibrele nervoase vegetative descendente pără-
sesc creierul sau măduva prin nervi motori şi
micşti, în special nervul vag dintre cei cranieni,
sau nervii spinali. Aceşti nervi descendenţi
vegetativi nu ajung direct la organele pe care le
controlează, ele se termină în ganglionii vegeta-
tivi ai sistemului nervos periferic. De aici, sti-
mulii ajung printr-o legătură sinaptică în acei
neuroni motori vegetativi, a căror prelungire
ajunge la organul ţintă. 

Din punctul de vedere al funcţionării, siste-
mul nervos vegetativ se împarte în două părţi:
sistemul nervos simpatic şi parasimpatic (Fig.
193). Fibrele nervoase ale sistemului simpatic

îşi au originea în segmentul toracic şi lombar al
măduvei spinării. O parte a lor se conectează cu
neuronul motor care ajunge la organul ţintă la
nivelul ganglionilor spinali, alţii la nivelul gan-
glionilor abdominali. Rolul principal al siste-
mului simpatic este de a asigura mobilizarea
resurselor organismului într-o măsură pro-
porţională cu sarcina la care este supus organis-
mul. Astfel, la manifestarea efectului simpatic,
procesele metabolice se vor deplasa înspre cata-
bolism, deci se intensifică descompunerea gli-
cogenului, ceea ce duce la creşterea consumului
de oxigen. Prin urmare, creşte ritmul cardiac, se
dilată bronhiolele, încetineşte activitatea intesti-
nală, sângele este orientat spre musculatura
având sistemul vascular dilatat, glicemia creşte.
Aceste manifestări corespund cu cele determi-
nate de hormonul denumit adrenalină, produs în
medulara glandelor suprarenale. Parţial, asemă-
narea se datorează faptului că substanţa media-
toare a fibrelor simpatice spre organe este un
derivat adrenalinic denumit noradrenalina. Pe
de altă parte, fibrele vegetative ale sistemului
simpatic care ies din măduvă inervează direct
glandele suprarenale, care secretă hormoni.
Astfel, efectele nervoase ale sistemului simpa-
tic stimulează şi producerea de adrenalină.
Deci, totalitatea reacţiilor de răspuns sunt deter-
minate de acţiunea însumată a efectului nervos
şi hormonal, produse de sistemul neuroendo-
crin. 

Neuronii vegetativi ai sistemului parasim-

patic se află în trunchiul cerebral şi în segmen-
tul sacral al măduvei spinării. Fibrele lor pără-
sesc sistemul nervos central cu nervii cranieni,
respectiv cu nervii spinali. Conectarea lor cu
neuronii motori care inervează organele ţintă se
face în apropierea acestor organe sau la nivelul
ganglionilor aflaţi direct în pereţii organelor
respective. Mediatorul chimic al sinapselor este
acetilcolina. Sistemul parasimpatic are rolul de
a regla procesele referitoare la restabilirea
rezervelor energetice ale organismului. Din
această cauză, efectul parasimpatic deplasează
metabolismul înspre anabolism. Are loc intensi-
ficarea depozitării de glucoză sub formă de gli-
cogen, şi în paralel are loc o scădere a necesa-
rului de oxigen al proceselor metabolice. Sub
acţiunea acestor efecte, ritmul cardiac revine la
normal, bronhiolele se restrâng, are loc stimula-
rea secreţiilor digestive, se accelerează elimina-
rea reziduurilor nedigerabile din tractul intesti-
nal. Organele controlate de sistemul nervos
vegetativ sunt arii inervate atât de fibre nervoa-
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Fig. 192 Structura nervilor şi ganglionilor la sistemul
nervos periferic  
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se simpatice, cât şi parasimpatice, deci ambele
sisteme au influenţă asupra funcţionării lor.
Echilibrul dinamic al acestor două sisteme
(homeostazia) asigură ca mediul intern al orga-
nismului să fie relativ constant, dar să fie în

concordanţă cu condiţiile schimbătoare ale
mediului extern. 

Să facem o prezentare generală a funcţionării sis-
temului nervos vegetativ prin exemplul concret al
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Fig. 193 Schema alcătuirii sistemului nervos vegetativ
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reglării presiunii arteriale. În pereţii arterelor mai
mari din apropierea cordului se află receptori sensibili
la presiunea exercitată asupra pereţilor arteriali. În
receptori, schimbarea presiunii sângelui se transformă
în impulsuri, care vor fi transmise de neuroni senzitivi
pe căile ascendente la centrul aflat în trunchiul cere-
bral. Acesta este situat în bulbul rahidian, şi are gru-
puri de neuroni atât pentru creşterea, cât şi pentru scă-
derea tensiunii arteriale. Dacă în sistemul circulator
tensiunea arterială creşte, indiferent de cauză, peste
valoarea normală, acest fapt declanşează un impuls
care va fi recepţionat de ariile de scădere a tensiunii
arteriale din centrul bulbar. Acesta, prin fibrele ner-
voase vegetative, acţionează asupra ritmului cardiac
şi a musculaturii netede arteriale şi determină înceti-
nirea bătăilor inimii, dilatarea arterelor, aceste efecte
însumate ducând la scăderea presiunii arteriale. În
acelaşi timp, scade intensitatea stimulului care acţio-
nează asupra receptorilor, care astfel vor emite tot mai
puţine impulsuri înspre centru, iar presiunea arterială
va reveni la valoarea iniţială.

Dacă presiunea arterială în sistemul circulator
scade, în centrul bulbar se blochează activitatea arii-
lor hipotensive şi ca urmare se vor activa ariile hiper-
tensive, aflate anterior în stare de inhibiţie. Acestea,
prin fibrele vegetative, accelerează activitatea inimii
şi stimulează vasoconstricţia, prin urmare tensiunea
arterială creşte până atinge valoarea normală. Astfel,
prin funcţionarea corespunzătoare a sistemului nervos
vegetativ se asigură reglementarea ritmului cardiac şi
a dilatării arterelor pentru a menţine tensiunea arteria-
lă la valori normale (Fig.194). 

Reflexele vegetative se desfăşoară de la per-
cepţie până la reacţie în cadrul sistemului nervos
central, prin intermediul centrilor vegetativi.

Centrii reflexelor vegetative simple sunt repre-
zentaţi de neuronii vegetativi din substanţa
cenuşie a măduvei spinării. Trunchiul cerebral
nu este numai locul de origine al unor fibre ner-
voase vegetative, acesta adăposteşte şi centrele a
numeroase funcţii vegetative, de exemplu al cir-
culaţiei sanguine. În diencefalul aflat deasupra
trunchiului cerebral câteva grupe de neuroni din
hipotalamus formează centrul superior de
comandă al sistemului nervos vegetativ. Unul
din acestea este centrul foamei, excitaţia căreia
stimulează ingestia de hrană, celălalt este centrul
saţietăţii, care inhibă ingestia alimentelor. Pe
suprafaţa hipotalamusului se află şi centrul
metabolismului hidric, al cărui neuroni percep
ca receptori modificările osmotice ale citoplas-

mei. Creşterea concentraţiei osmotice a plasmei
determină formarea unor impulsuri care produc
senzaţie de sete şi atrage după sine ingerarea de
lichide. În hipotalamus mai există două grupări
de neuroni care reglează temperatura constantă a
corpului. Aceasta se realizează prin menţinerea
echilibrului dintre generarea şi eliminarea căldu-
rii. Neuronii centrului hipotermiei dilată capila-
rele din piele, intensifică transpiraţia şi elimina-
rea de căldură. Stimulii neuronilor centrului
hipertermiei determină vasoconstricţia capilare-
lor din piele şi stimularea generării de căldură în
paralel cu reducerea eliminării căldurii. 
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1. Enumeraţi componentele sistemului nervos
periferic al omului. 
2. Descrieţi nervii spinali şi nervii cranieni.
3. Ce face parte din sistemul nervos vegetativ al

omului?
4. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre sis-

temul simpatic şi parasimpatic? Faceţi un tabel
comparativ. 
5. Care sunt cele mai importante domenii vegeta-

tive centrale? Enumeraţi centrele vegetative ale sis-
temului nervos central. 
6. Cum se realizează reglarea circulaţiei?
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Fig. 194 Procesul de reglare a circulaţiei  
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Funcţia motorie a sistemului
nervos

O proprietate specifică a ţesutului muscular este
că sub acţiunea anumitor stimuli, reacţionează
prin contracţie. Contracţia musculară este pro-
vocată în musculatura netedă de impulsuri ai
neuronilor motori vegetativi, iar în musculatura
striată de impulsuri transmise de neuronii
motori. Impulsul transmis prin fibra nervoasă
este transferat în membrana celulei musculare
prin sinapsa neuromusculară (Fig. 195).
Impulsul electric venit dinspre neuron generează
un potenţial de acţiune pe membrana fibrei mus-
culare, care de la locul excitaţiei se extinde pe
suprafaţa întregii membrane. Efectul procesului
de depolarizare ajunge până la miofibrilele de
actină şi miozină aflate sub membrană (Fig.
196). Sub acţiunea ei, filamentele de actină culi-
sează între filamentele de miozină ale miofibri-
lei contractile, care astfel se va scurta. După pro-
pagarea potenţialului de acţiune, contracţia este
urmată de relaxare. 

O fibră musculară a ţesutului muscular striat
reacţionează la un stimul printr-o singură con-
tracţie denumită spasm muscular (Fig. 197).
Procesul începe cu o uşoară alungire a fibrei
musculare, urmată apoi de o contracţie puterni-
că. După atingerea gradului maxim de contracţie
urmează perioada de relaxare. În muşchii striaţi,
până la începerea contracţiei, potenţialul de
acţiune este deja complet, astfel că muşchiul, în
timpul spasmului este din nou excitabil. Prin
excitaţii repetate la intervale scurte se poate eli-
mina perioada de relaxare, astfel încât etapele
contracţiei să conflueze şi să apară contracţia
musculară prelungită (Fig. 198). Deoarece în
acest proces nu intervin stadiile repetate de rela-
xare, toată energia este alocată contracţiilor, şi
astfel creşte măsura contracţiei musculare. În
organismul viu nu întâlnim spasme izolate.
Activitatea muşchilor scheletici striaţi se carac-
terizează prin contracţii musculare prelungite.
Energia chimică necesară activităţii musculare
se obţine de fibrele musculare direct din proce-
sele de catabolism al moleculelor de ATP ce au
loc în ele. 

În organism, muşchii striaţi scheletici se află
în permanenţă într-o stare de contracţie parţială.
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Fig. 195 Imagine electromicroscopică a sinapsei co -
nectate la muşchi  

Fig. 196 Sinapsa dintre fibra nervoasă motorie şi
muşchiul striat  

axon

terminaţie axonică
fibră 
musculară

teacă de 
mielină

fibră 
musculară

vezicule
sinaptice

fantă 
sinaptică

mediator
chimic

1-160 8. törd roman 03 08.qxp:1-160 7. törd.qxd  3/8/16  12:39 PM  Page 142



Această contracţie prelungită a muşchilor se
numeşte tonus muscular. Acesta se datorează
faptului că oasele care servesc ca punct de origi-
ne şi de inserţie menţin muşchiul în poziţie uşor
întinsă. Faţă de această stare, la schimbarea
poziţiei corpului, anumiţi muşchi se întind mai
mult, alţii mai puţin. Corespunzător acesteia
creşte sau scade tonusul muscular. Tonusul
muşchilor scheletici asigură poziţia normală a
corpului şi acţionează contra gravitaţiei determi-
nate de masa corporală. 

Tonusul muscular se bazează pe reflexele

rahidiene, dar la reglarea lui participă şi zone
aflate deasupra măduvei spinării. Un exemplu
de reflex spinal simplu este când se aplică o
lovitură pe tendonul de sub rotulă, acesta se con-
tractă şi prelungeşte muşchiul extensor al coap-
sei, aflat în continuarea ei. Prelungirea muşchiu-
lui acţionează ca un impuls asupra receptorului
din el, care prin fibre senzitive trimite impuls în
substanţa cenuşie a măduvei spinării. Fibra sen-
zitivă se continuă prin măduva spinării pe cale
ascendentă, dar la nivelul porţii de intrare, mai
multe ramificaţii ale ei sunt conectate la materia
cenuşie. Unul dintre acestea, printr-o sinapsă sti-
mulatoare, este legat direct de neuronul motor
din cornul anterior, care se reîntoarce în
muşchiul extensor al coapsei şi determină con-
tracţia ei. Cealaltă, prin sinapsa inhibitoare a
unui interneuron, se conectează la neuronul

motor al flexorului coapsei, inhibând astfel con-
tracţia muşchiului opus. Deci, concomitent cu
contracţia muşchiului extensor are loc relaxarea
muşchiului flexor şi ca urmare mişcarea gambei
spre înainte (Fig. 199). 

Contracţiile şi relaxările prin mecanisme
reflexe ale muşchilor servesc ca şi elemente ale
unor reacţii motoare mai complexe. O parte a
reacţiilor posturale, dar mai ales reglarea mişcă-
rilor de schimbare a poziţiei şi a locului se află
sub controlul unor centri nervoşi de ordin supe-
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Fig. 197 Procesul spasmului la muşchiul striat  
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rior. În decursul desfăşurării funcţiilor motorii
normale ale omului, aceste reacţii motorii mai
complexe se îmbină în mod inseparabil. Cel mai
înalt nivel al organizării şi controlului lor ţine de
funcţionarea cortexului cerebral. Centrul cor-
tical de coordonare a mişcării se află în zona
posterioară a lobului frontal. Fibrele căilor
motorii pornesc de la celulele piramidale mari
ale cortexului. Pe baza traiectoriei lor deosebim
două mari sisteme motorii: sistemul piramidal şi
sistemul extrapiramidal. 

Calea sistemului piramidal porneşte din
cortex, parcurge trunchiul cerebral, apoi se
îndreaptă spre coarnele anterioare ale substanţei
cenuşii din măduva spinării (Fig. 200). La nive-
lul trunchiului cerebral, câteva fibre ale sistemu-
lui piramidal se conectează la neuronii motori ai
nervilor cranieni, însă majoritatea fibrelor ner-
voase se încrucişează în piramida bulbului rahi-
dian, de unde se continuă spre neuronii motori
din coarnele anterioare ale măduvei spinării.
Câteva fibre din bulbul rahidian trec în măduva
spinării fără să se încrucişeze, acestea se

încrucişează imediat înaintea neuronilor motori
şi trec de partea opusă a măduvei. În final, iner-
vaţia motoare a părţii drepte a corpului se reali-
zează dinspre emisfera cerebrală stângă. În mod
similar, emisfera cerebrală dreaptă va inerva
prin tractul ei piramidal partea opusă a corpului.
Sistemul piramidal este centrul de control al
mişcărilor voluntare, care asigură începerea
rapidă a mişcărilor fine învăţate – de exemplu
scrisul – şi funcţionarea coordonată a muşchilor
opuşi. 

De sistemul extrapiramidal aparţin nume-
roase grupuri de neuroni din creierul mare, dien-
cefal şi cerebel, precum şi o parte a structurii
reticulare a trunchiului cerebral. Traiectele aces-
tui sistem se încrucişează de mai multe ori la
aceste nivele. Fibrele acestor căi ajung la neuro-
nii motori din măduva spinării prin ocolirea
piramidei bulbului rahidian. Acest sistem con-
trolează efectuarea mişcărilor dobândite auto-
matizate, de amploare mai mare, a celor care
exprimă sentimente, şi participă la controlul
tonusului muscular. Funcţionarea sistemului
piramidal şi extrapiramidal se desfăşoară în
strânsă corelaţie. Mişcările armonice se realizea-
ză prin unitatea de funcţionare a celor două sis-
teme, atât la mişcările voluntare, cât şi la cele
efectuate automat. În funcţie de caracterul
mişcării, unul dintre sisteme va căpăta rol pre-
ponderent în controlul activităţii respective. 

Stimulul pentru contracţia muşchilor striaţi
provine din neuronii motori. Contracţia muşchi-
lor netezi este declanşată de impulsul transportat
de neuronii motori vegetativi. Pentru contracţia

muşchiului cardiac nu este nevoie de un stimul
extern, impulsurile sunt generate de către cord
(Fig. 201). În cord se găsesc şi celule miocardi-
ce de dimensiuni mici, care pot genera impul-
suri în mod spontan. Aceasta se datorează per-
meabilităţii spre interior mult mai ridicate pen-
tru sodiu a acestora în comparaţie cu celelalte
celule. Aceste celule auto-excitante sunt grupate
în două centre. O parte din ele se găsesc în pere-
tele atriului drept, în aşa-numitul nodul sinoa-
trial, cealaltă parte se află în partea inferioară a
atriului drept, formând nodulul atrioventricular.
Impulsurile generate de cele două centre de
autoexcitare sunt transmise de către fasciculele
atrio-ventriculare aflate pe pereţii ventriculari
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Fig. 199 Reflexul spinal – reflexul patellar  
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spre ramificaţiile terminale, care pătrund între
fibrele miocardice. 

În decursul procesului de excitaţie cardiacă,
depolarizarea continuă şi tot mai accentuată a
sinusului sinoatrial generează potenţial de acţiu-
ne, ce se va transmite în fibrele miocardice ale
atriilor şi produce contracţia lor. Apoi, valul de
excitaţie ajunge la nodulul atrio-ventricular şi se
transmite prin fasciculele acesteia înspre supra-
faţa ventriculelor, unde determină contracţia
fibrelor miocardice ventriculare. Între timp,
dinspre atrii porneşte faza de repolarizare, până
la apariţia etapei de repaus total. Acesta este un
proces prelung în comparaţie cu muşchii striaţi,
timp în care miocardul nu reacţionează la impul-
suri. Din această cauză, spre deosebire de
muşchii striaţi, miocardul nu poate fi adus în sta-

rea de contracţie prelungită. Un nou stimul poate
produce o nouă contracţie numai la cordul aflat
deja în relaxare. 
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Fig. 200 Schema traiectului piramidal  
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1. Cum se desfăşoară contracţia musculară?
2. Care este diferenţa între spasmul muscular şi

contracţia musculară prelungită?Ce este tonusul
muscular?
3. Prezentaţi un act reflex spinal simplu. 
4. Prin ce se caracterizează structura şi funcţiona-

rea sistemului piramidal?
5. Prin ce se caracterizează structura şi funcţiona-

rea sistemului extrapiramidal?
6. Prin ce se deosebeşte funcţionarea miocardului

de cea a celorlalţi muşchi?
7. Cum se difuzează excitaţia în inimă?
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Funcţia senzitivă a sistemului
nervos 

De la receptorii care percep stimulii mediului
intern şi extern, informaţiile ajung la sistemul
nervos central prin fibrele nervoase senzitive ale
nervilor spinali sau cranieni. Impulsurile de la
nivelul receptorilor din piele şi musculatură

sunt preluaţi de neuronii senzitivi din nervii spi-
nali. Corpul celular al acestora se află în ganglio-
nul rădăcinii posterioare. Fibrele lor senzitive se
conectează la căile senzitive rahidiene, la nivelul
rădăcinilor posterioare (Fig. 202). O parte a lor
participă la formarea reflexelor spinale. Acestea
se leagă la cornul anterior al substanţei cenuşii,
unde se conectează la neuronii motori. Însă
majoritatea lor, după încrucişarea din măduva
spinării sau din bulbul rahidian, se îndreaptă spre
centrul nervos superior prin calea ascendentă de
pe partea opusă celei în care s-au conectat la tra-
iectul respectiv. Fibrele nervoase sosite dinspre
receptorii tactili şi termici din stratul superficial
al pielii în coarnele posterioare se conectează,
apoi se încrucişează şi ajung în partea opusă a
măduvei spinării. De aici se transmit prin căile
ascendente laterale la talamus. Fibrele sosite din
straturile mai profunde ale pielii şi din muşchi se
transmit direct prin căile ascendente posterioare
până la bulbul rahidian. Apoi, după reconectare
şi încrucişare, de aici sunt transmise tot pe partea
opusă până la talamus. Informaţiile aferente sunt
preselectate şi grupate în talamus, parte a dience-
falului. De aici, după o nouă conectare sinaptică,
căile senzitive se continuă până la cortexul cere-
bral. Cele două emisfere cerebrale recepţionează
întotdeauna impulsuri provenite de pe partea
opusă a corpului. Informaţiile sosite din diferite-
le zone ale corpului sunt prelucrate de cortexul
senzitiv din partea anterioară a lobilor parietali ai
creierului mare. 

Diferiţii receptori gustativi se află pe fundul
adânciturilor ce înconjoară papilele linguale de
pe suprafaţa limbii (Fig. 203). Din această cauză,
substanţele ajung la ele numai în stare dizolvată.
Impulsurile formate în receptorii gustativi sunt
colectaţi de prelungirile neuronilor senzitivi,
apoi sunt transportaţi prin nervii cranieni în bul-
bul rahidian, de unde prin talamus ajung la corte-
xul cerebral. Multitudinea de gusturi provine din
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Fig. 202 Căile senzitive ascendente ale măduvei spi-
nării  
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combinaţii ale celor patru gusturi de bază, sărat,
acru, dulce şi amar. Vârful limbii percepe gustul
dulce, suprafaţa posterioară pe cel amar, iar
feţele laterale percep gusturile sărat şi acru. 

Receptorii olfactivi se află în partea postero-
superioară a cavităţii nazale, sub forma mucoasei
olfactive (Fig. 204). La inspiraţii adânci, aerul
străbate mucoasa olfactivă şi substanţele volatile
din el se dizolvă în stratul bogat în lipide ce aco-
peră mucoasa. Impulsul produs ajunge la creierul
mare prin nervul olfactiv cranian. Acesta este
singura fibră nervoasă senzitivă, care ajunge la
cortexul cerebral fără a trece prin talamus. 

Organul de simţ al vederii este ochiul. În
interiorul acestuia se află numeroşi receptori
fotosensibili, dar în funcţionarea ochiului nu par-
ticipă numai acestea. Componenta principală în
structura ochiului este globul ocular, înconju-
rat de o capsulă cu trei tunici (Fig. 205). Tunica
externă are un rol protector. Partea de culoare
albă care înveleşte partea posterioară a ochiului
este sclerotica, ea se continuă în partea anterioa-
ră cu o membrană transparentă, corneea. La
suprafaţa scleroticii aderă muşchii oculomotori.
În partea anterioară se află corneea, total transpa-
rentă, prin care pătrunde lumina în interiorul
ochiului. Suprafaţa ei externă este menţinută
umedă în permanenţă de clipirile efectuate repe-
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Fig. 204 Fibrele olfactive  

Fig. 205 Structura ochiului
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tat de pleoapa superioară. Tunica medie este
bogat vascularizată, sângele circulant asigură
aprovizionarea neperturbată a metabolismului
ocular. Marea ei parte este formată de coroidă cu
arterele aferente şi venele eferente. În partea
anterioară se continuă cu corpul ciliar, care apare
ca o formaţiune inelară în jurul cristalinului, de
care se leagă prin ligamentele suspensoare. În
final, corpul ciliar se continuă cu irisul situat
anterior cristalinului, care prezintă o opertură cir-
culară centrală denumită pupila. Culoarea ochi-
lor este determinată de numărul celulelor pig-
mentate din iris. În cazul ochilor negri sau
căprui, numărul celulelor pigmentate este mare,
în timp ce la ochii albaştri sau verzi, numărul
acestora este mai redus. Tunica internă este cea
care recepţionează de fapt stimulii luminoşi. Ea
este despărţită de coroidă de epiteliul pigmentat,
pe care este formată retina, orientată înspre cen-
trul globului ocular, şi care este alcătuită din
receptorii fotosensibili – conuri şi bastonaşe –
precum şi din neuroni senzitivi aferenţi, care
transportă impulsurile formate la acest nivel. 

În cadrul procesului de vedere, raza de 
lumină parcurge mai multe medii de difracţie. La
intrare, lumina este deviată prima dată de supra-
faţa externă a corneei. Camera oculară dintre cor-
nee şi cristalin este umplută de lichid limpede
denumit umoare apoasă, ce se filtrează din sânge

prin corpul ciliar. La efectul luminii puternice,
deschiderea circulară a pupilei din faţa cristalinu-
lui se reduce, iar la întuneric se dilată, astfel având
loc reglarea cantităţii de lumină care pătrunde în
ochi. Lumina se difractă a doua oară când ajunge
la cristalinul elastic. Razele incidente de lumină
sunt difractate de mediile de difracţie ale ochiului
– corneea şi cristalinul – în aşa fel încât, după par-
curgerea corpului vitros, acestea să se proiecteze
pe pata galbenă a retinei, deoarece aceasta este
aria de sensibilitate vizuală. Razele de lumină pot
ajunge în ochi după ce se reflectă deopotrivă de pe
obiecte apropiate sau îndepărtate. Ochiul în repaus
este focalizat pe infinit. În această stare, ligamen-
tele suspensoare se contractă şi astfel cristalinul
devine plat, imaginea îndepărtată se proiectează
pe retină. Dacă capacitatea de difracţie a cristali-
nului nu s-ar modifica la apropierea obiectelor,
imaginea lor s-ar proiecta treptat în spatele retinei
şi astfel nu am obţine o imagine clară despre
obiectele din apropiere. Acest lucru este evitat
datorită capacităţii adaptative a cristalinului. La
privirea obiectelor din apropiere, muşchiul ciliar
se contractă ligamentele suspensoare se relaxează,
elasticitatea cristalinului produce o contracţie şi o
bombare a acestuia. Astfel, punctul de intersecţie
a razelor incidente se va plasa mai aproape de cris-
talin, şi astfel şi imaginea obiectelor apropiate se
va proiecta pe retină. 
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Fig. 206 Conuri şi bastonaşe pe retină, respectiv imaginea electromicroscopică a celulei cu bastonaşe   
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Lumina care cade pe retină excită receptorii
optici, adică bastonaşele şi conurile, care şi-au
primit denumirile după formele lor. Celulele cu
bastonaşe, mai alungite şi cilindrice, funcţionează
în lumina slabă şi produc imagini alb-negru.
Celulele cu con, mai scurte şi conice, îşi încep
activitatea în lumina mai puternică, şi prin inter-
mediul lor culorile devin vizibile. Ambele tipuri
de celule receptoare se divid în două părţi, fiecare
cu altă funcţie (Fig. 206). Partea fotosensibilă este
alcătuită în interior dintr-un sistem de membrane
discoidale suprapuse, în a căror structură lipidică
bistratificată sunt inserate moleculele de proteine
fotosensibile. Acestea preiau fotonii aferenţi,
transformă energia lor în impulsuri electrice, pe
care membrana corpului celular al receptorului le
transmite la terminaţia sinaptică (Fig. 207).
Impulsul ajunge de la receptori la neuronii senzi-
tivi. Fibrele neuronilor senzitivi care se îndepăr-
tează de retină formează nervul optic cranian, care
conduce impulsul până în zona talamică a dience-
falului. Aici, după o conectare sinaptică, infor-
maţia este transmisă la centrul vederii din cortexul
lobului occipital al emisferelor cerebrale. 

Capacitatea de adaptare a cristalinului şi elasti-
citatea sa scad odată cu înaintarea în vârstă, semne
care se manifestă în jurul vârstei de cincizeci de ani.
Majoritatea oamenilor în vârstă văd bine numai la dis-
tanţă, pentru vederea apropiată, de exemplu pentru
citire, au nevoie de ochelari. În cazul hipermetropiei,
punctul de intersecţie al razelor incidente se află în
spatele retinei, în timp ce în cazul miopiei imaginea se
formează mult înaintea retinei. Asemenea greşeli de
refracţie, când punctul de intersecţie al razelor refrac-
tate nu cade pe retină, pot să apară deja la vârste tine-
re, şi pot fi corectate cu ochelari adecvaţi. Hiper -

metropia se corectează cu lentile de focalizare con-
vergente, în timp ce miopia se corectează cu lentile
divergente dispersive. Privirea ecranului televizorului
sau a calculatorului de la apropiere, mai ales pentru
timp îndelungat, solicită în măsură foarte mare capa-
citatea de adaptare a ochiului. În acele locuri de
muncă unde se lucrează la calculator, se recomandă
acordarea unei pauze de zece minute la fiecare oră
pentru a contracara efectele nefavorabile.

Organul de simţ al auzului şi echilibrului

este urechea. Acesta este un organ de simţ com-
plex, care serveşte în parte la perceperea infor-
maţiilor din mediu transmise sub formă de unde
sonore, pe de altă parte la perceperea poziţiei
organismului, în condiţiile în care stimulul
extern este reprezentat de forţa gravitaţională.
Urechea este structurată din trei părţi (Fig.
208). Urechea externă este de fapt un duct în
formă de pâlnie ce serveşte la conducerea
vibraţiilor sonore la organele auditive. Canalul
auditiv se încheie cu timpanul, o lamelă întinsă
şi subţire care este parte componentă a urechii
medii. În cavitatea din spatele timpanului se află
cele trei oscioare ale auzului. Dintre acestea, un
capăt al ciocanului este alipit timpanului, iar
celălalt se conjugă cu nicovala, iar aceasta cu
scăriţa. Talpa scăriţei stă lipită de fereastra
ovală, care este parte componentă a urechii
interne. Pornind din vestibulul urechii interne
aflate în spatele operturii, spre înainte se află
melcul care adăposteşte organul auzului, iar spre
înapoi se află canalele semicirculare ale aparatu-
lui vestibular, cu rol în menţinerea echilibrului.
Întregul sistem senzorial al urechii interne este
înconjurat de lichid. 

În urma transmiterii sunetului undele
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Fig. 207 Structura receptorului fotosensibil  
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vibrante ale aerului determinate de sunet în
canalul auditiv extern produc vibraţii ale timpa-
nului. Vibraţiile timpanului sunt preluate de
oscioarele auditive, dintre care vibraţiile scăriţei
se vor transmite prin membrana ferestrei ovale
la lichidul care înconjoară melcul din urechea
internă. Cavitatea internă a melcului se împarte
în două ducte, unul inferior şi unul superior (Fig.
208). Cel superior începe în vestibulul urechii
interne, urcă până în vârful cohleei, de acolo se
continuă cu ductul inferior. Acesta se termină la
baza melcului, la orificiul închis cu membrană al
ferestrei rotunde. Sub acţiunea undelor sonore,
lichidul care umple ductele cohleei începe să
vibreze. În mediul lichid, undele scurte ale sune-
telor înalte, cu vibraţii de mare frecvenţă se
aplanează mai repede, din care cauză ele se per-
cep în partea de jos a melcului. Undele lungi ale
sunetelor joase, cu un număr scăzut de vibraţii
se percep în regiunea de vârf a melcului.
Receptorii se află în tubul cu pereţi membranoşi
subţiri care se găseşte între ductul superior şi cel
inferior (Fig. 209). Ambele capete ale tubului
sunt închise. Pe membrana bazală a tubului se
află receptorii, având deasupra o lamelă de aco-
perire. Undele lichidului din melc produc rezo-
narea membranei bazale şi cu aceasta şi a celu-
lelor receptoare. Cele din urmă se presează de
lamela de acoperire, şi acest stimul mecanic
determină formarea de impulsuri electrice.

Undele create de un sunet de o anumită frec-
venţă vor produce impulsuri întotdeauna la
receptorii din acelaşi loc. Impulsul este transmis
prin nervul auditiv, trece prin trunchiul cerebral
şi talamus şi ajunge la centrul auzului din corte-
xul lobului temporal. 

Perceperea echilibrului se realizează în ure-
chea internă, cu ajutorul organului format din
cele trei canale semicirculare şi cavităţile sacu-
lei, aflate în vecinătatea cohleei (Fig. 208),
denumit aparatul vestibular. Deasupra celulelor
receptoare din interiorul aparatului vestibular,
înconjurate de o substanţă gelatinoasă, se află
întinse cristale de calciu. La mişcarea capului,
acestea îşi modifică poziţia şi produc excitarea
mecanică a celulelor receptoare. Impulsul pro-
dus este transmis la centrul cortical de nervul
acustic şi cel vestibular. 

Rezultate deosebite în studierea organelor de
simţ au obţinut şi savanţii maghiari. Biofizicianul
Békésy György (1899 – 1972), în calitate de profesor
la universitatea din Budapesta, Stockholm şi apoi din
mai multe universităţi din Statele Unite, s-a ocupat de
studierea procesului auditiv. În 1961 a fost laureată 
cu premiul Nobel descoperirea mecanismului fizic 
al generării impulsurilor în melcul auricular. Desco -
peririle lui au elucidat faptul că sub acţiunea vibraţii-
lor sonore în melc se formează unde ce se propagă, şi
extinderea lor maximă se realizează până într-un anu-
mit loc. Vibraţiile membranei locului respectiv gene-
rează impulsuri în receptorii auditivi. Medicul
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Fig. 208 Structura urechii  
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Bárány Róbert (1876 – 1936) a efectuat la diferite
universităţi din Austria şi Suedia studii referitoare la
fiziologia şi fiziopatologia aparatului vestibular. El a
elaborat metodica de studiu a funcţionării aparatului
vestibular. Pentru activitatea sa ştiinţifică, în 1914 i s-
a decernat premiul Nobel. 

Sănătatea aparatului auditiv trebuie protejată de
efectele nocive ale zgomotelor excesive. Gama de
vibraţii sonore pe care urechea umană tânără şi sănă-
toasă o poate recepţiona este cuprinsă între 16 Hz şi
20 000 Hz. În această gamă este cuprinsă şi vorbirea
umană normală, cu frecvenţe între 100 – 300 Hz.
Volumul sonor al vocii îl putem exprima cu ajutorul
unei scale subiective măsurate în decibeli (dB), unde
valoarea minimă recepţionată este 0 dB iar pragul
superior reprezentat de zgomotul puternic insuporta-
bil, cu efect dureros este de 135 dB. Volumul sonor al
vorbirii normale este în jur de 50 dB. Efectele sonore
cu valori mai mari de 70 – 80 dB, care acţionează pre-
lung intră în categoria poluării sonore. Poluarea sono-
ră de asemenea intensitate poate produce nu numai
degradarea sigură a auzului, dar şi afecţiuni de durată
ale sistemului nervos. Din această cauză, ascultarea
muzicii la un volum sonor prea mare pe o perioadă
lungă este nocivă, în special dacă audiţia se face la
căşti, unde poluarea sonoră acţionează aproape direct
asupra organului auditiv. Mai ales că zgomotul de
fond permanent în timpul învăţatului distrage atenţia,
iar audiţia în timpul participării la trafic reprezintă un
factor pericol de accidentare. 

REGLAREA NERVOASĂ
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Fig. 209 Localizarea receptorilor în cohlee.  

1. Ce înseamnă următoarele noţiuni: stimul adec-
vat, impuls, simţ?
2. Cum ajung impulsurile de la receptorii cutanaţi

şi musculari la cortexul cerebral?
3. Enumeraţi stimulii la care este sensibil cel mai

mare organ de simţ pielea.
4. Prin ce se caracterizează receptorii gustativi şi
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5. Cum ajunge lumina prin mediile de difracţie ale

ochiului pe retină?
6. Cum se adaptează ochiul la diferitele intensităţi

ale luminii şi la diferitele distanţe la care se află
obiectele privite?
7. Cum s-ar putea corecta daltonismul cu ajutorul

unor ochelari?
8. Documentaţi-vă! Ce denumim cataractă şi glau-

com, ce înseamnă termenul maghiar „hályogko-
vács” şi în ce context se foloseşte astăzi?
9. Cum se realizează transmiterea şi perceperea

sunetelor?
10. Care este importanţa perceperii stării de echilibru?
11. Care percepții se deteriorează în cazul traumati-
zării urechii medii?
12. Realizați o schemă rezumativă referitoare la
procesele perceptive (receptor, traiectorie, centru).
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Bazele neurale ale 
comportamentului uman

Marea majoritate a informaţiilor culese de
receptori din mediul extern sunt transmise la cel
mai înalt nivel al sistemului nervos, la cortexul
cerebral. Informaţiile sunt prelucrate, stocate şi
reamintite la nevoie de imensa reţea de neuroni
a cortexului cerebral. Aici are loc transformarea
informaţiilor senzoriale în impulsuri, tot aici
sunt elaborate informaţiile motoare care formea-
ză reacţia la stimuli. Funcţiile cerebrale de cel
mai înalt nivel care au loc în cortexul cerebral au
un rol central în organizarea şi reglarea formelor
de comportament uman. 

Zona aşezată inelar în jurul locurilor de emer-
genţă a emisferelor cerebrale din diencefal for-
mează regiunea marginală a cortexului, denumi-
tă şi regiunea limbică. În timpul funcţionării,
aceasta se află în corelaţie strânsă cu numeroase
grupuri neuronale subcorticale, precum şi cu
anumite zone ale diencefalului. Toate aceste
părţi ale creierului alcătuiesc împreună aşa-
numitul sistem limbic (Fig. 210). 

Pe baza funcţionării, sistemul se împarte în
două părţi principale. Partea denumită gyrus cin-
guli a sistemului limbic este centrul de control a
hipotalamusului din sistemul nervos vegetativ.

Deoarece activitatea de control o efectuează în
strânsă corelaţie cu hipotalamusul, prin acesta
sistemul limbic este conectat şi la întreg sistemul
hormonal. O altă funcţie de bază a formaţiunii
gyrus cinguli din sistemul limbic este legată de
reglarea reacţiilor de comportament emoţional.
Asemenea reacţii emoţionale sunt de exemplu
durerea, bucuria, frica sau furia. Aceste reacţii
emoţionale sunt legate de zone concrete ale for-
maţiunii gyrus cinguli. Excitarea zonei cores-
punzătoare a sistemului limbic produce indivi-
dului o stare emoţională plăcută sau neplăcută.
Ambele stări emoţionale îndeamnă la acţiune,
care are ca scop atingerea stării emoţionale de
plăcere sau evitarea stării neplăcute. 

Zonele formaţiunii sistemului limbic denumi-
te gyrus dentatus au rol în fixarea de către siste-
mul nervos a evenimentelor importante pentru
om prin imprimare în memorie. Informaţiile
înregistrate nu sunt fixate în sistemul limbic.
Rolul zonelor din gyrus dentatus este emiterea
comenzilor înspre diferitele zone corticale ale
creierului mare şi indicarea zonei în care va fi
depozitat un anumit element de memorie. Una
din formele de depozitare a informaţiilor este
memoria pe termen scurt. Aceasta durează de
obicei câteva minute, apoi va fi eliminată de o
informaţie nouă, cea anterioară fiind uitată.
Cealaltă formă de depozitare este memoria pe
termen lung, ce presupune menţinerea infor-
maţiei stocate pentru o perioadă lungă, pe ter-
men nelimitat şi nesupus uitării. 

Baza structurală pentru activitatea cerebrală

de cel mai înalt nivel ce are loc în emisferele
cerebrale este dată de structura columnară a
cortexului. Grupurile de neuroni astfel formaţi
în scoarţa cerebrală reacţionează la informaţia
aferentă. De recunoaşterea unei anumite infor-
maţii sunt capabile de obicei mai multe grupuri
de neuroni. Dintre grupurile de neuroni cu struc-
turi diferite, dar cu funcţionare identică, unele
ajung în stare de excitaţie foarte rar, altele foar-
te frecvent. La grupurile frecvent excitate survin
modificări sinaptice permanente, informaţia se
depozitează în ele. Cunoscând numărul enorm
de conexiuni ale diferitelor unităţi cu altele, cea
mai elementară funcţionare a cortexului trebuie
să ne-o închipuim cum sub acţiunea informaţiei
aferente începe o funcţionare concomitentă a
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Fig. 210 Localizarea sistemului limbic în creierul
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mai multor sute de mii sau chiar milioane de
neuroni corticali. Astfel, chiar şi depozitarea
celei mai simple amintiri va fi legată de combi-
naţia a mai multor sute de mii de neuroni. 

Informaţiile fixate în cortexul cerebral pot fi
concepute ca reprezentarea internă a mediului
înconjurător. Acesta poate fi considerat un
model care reflectă trăsăturile esenţiale ale
mediului în mintea individului respectiv. Nu
este vorba de o imagine fotografică, ci despre un
sistem mai simplu, în care evenimentele cele
mai importante se desfăşoară în acelaşi fel ca în
sistemele structurate după modele mult mai
complexe. Modelul nu conţine numai imprimă-
rile de memorie ale anumitor trăsături ale
mediului extern, ci şi instrucţiuni referitoare la
comportament. În evoluţia sistemului nervos al
vertebratelor se poate observa o creştere a com-
plexităţii capacităţii de construire a modelelor.
La maimuţele cele mai evoluate şi la om, în tipa-
rele de memorie apare deja şi realizatorul mode-
lului, deci apare conştiinţa de sine. Deci în cor-
texul cerebral se găseşte un sistem aflat în con-
tact permanent cu mediul extern, dar care de fapt
se administrează de la sine și care prin modela-
rea mediului extern serveşte ca baza neurală a
comportamentului. 

Trăsătura comună a materialelor care influenţea-
ză comportamentul uman este că efectul lor determi-
nă modificarea funcţionării sistemului nervos cen-
tral. Consumarea băuturilor alcoolice este cunoscută
din cele mai vechi perioade istorice. Desigur, pro-
blemele nu sunt cauzate de cantităţile reduse de bău-
turi consumate în timpul alimentaţiei. Aspectele
patologice erau produse de consumul excesiv şi sis-
tematic de alcool. Din nefericire, acest tip de con-
sum se constată şi astăzi. Deoarece deja consumul
unei cantităţi reduse de alcool reduce calitatea acti-
vităţii fizice şi psihice, duce la creşterea timpului de
reacţie, a numărului erorilor comise, din această
cauză consumul de alcool este interzis în timpul
practicării anumitor profesii, cum ar fi cel de condu-
cător auto, dar este interzis în general la fiecare loc
de muncă. Consumul sistematic de alcool timp de
mai mulţi ani va produce o intoxicaţie cronică cu
alcool. Starea se agravează cu timpul, apare hiper-
trofie hepatică, boli ale sistemului circulator, scăde-
rea capacităţilor mintale şi a normelor morale.
Conform statisticilor, o mare parte a infracţiunilor
au ca motiv cauzator alcoolul. 

În timp ce bolile cauzate de alcoolism sunt conse-

cinţele unor procese care durează zeci de ani, afecţiu-
nile produse de consumul de droguri au un caracter
exploziv, atât prin efectul lor cât şi prin evoluţia în
timp. Drogurile precum opiul, haşişul, cocaina, amfe-
tamina sau alte substanţe halucinogene făcute din
diferite componente care excită sistemul nervos cen-
tral, au efect direct asupra funcţionării cortexului
cerebral şi produc halucinaţii şi simptome 
asemănătoare celor tipice demenţei. Pericolul deose-
bit pe care aceste substanţe îl reprezintă este că deja
după consumarea unor cantităţi relativ mici apare
dependenţa, adică necesitatea consumului sistematic
în cantităţi tot mai mari, ceea ce duce rapid la degra-
darea capacităţilor mintale, pierderea personalităţii şi
în final la ramolirea fizică. Atât alcoolul, cât şi dro-
gurile reprezintă factori de risc major pentru organis-
mul în dezvoltare, în special asupra personalităţii care
este în formare chiar la această vârstă.

Comportamentul uman sau animal s-a format
de asemenea în urma unui proces ontogenetic
complex, ca şi structura organismului. Viaţa
socială a primatelor cele mai apropiate omului
este deosebit de dezvoltată, în comparaţie cu
celelalte specii de animale. Indivizii acestei spe-
cii trăiesc într-un mediu social, unde trebuie să
îşi adapteze comportamentul propriu la mai
mulţi indivizi concomitent. Din aceste corelaţii
sociale s-a dezvoltat gradul relativ înalt de inte-
ligenţă al primatelor. Oricât de dezvoltată ar fi
această comunitate de animale, efectele ei nu se
compară cu cele exercitate de comunitatea
umană asupra individului. În decursul dezvoltă-
rii ontogenetice a comportamentului uman, indi-
vidul se transformă din entitate biologică în
fiinţă socială. Acest fenomen se numeşte
socializare. În decursul ei se formează la
oameni acele particularităţi de comportament,
care îl fac apt pentru coabitare socială şi integra-
re în societate. 

Cunoaştem multe specii de animale, care
manifestă o atracţie deosebită faţă de anumite
obiecte aflate în mediul lor. Uneori animalele
utilizează aceste obiecte ca ustensile. De exem-
plu, cimpanzeii utilizează pentru anumite activi-
tăţi beţe sau pietre. Cu toate că asemenea mani-
festări apar şi la numeroase alte specii, utilizarea
de ustensile de către animale poate fi considerat
un lucru de excepţie. În schimb nu se cunoaşte
nici o cultură umană, fie ea chiar cea mai primi-
tivă, în care să nu se utilizeze permanent cel
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puţin câteva ustensile, fie ele chiar de producţie
proprie. Deci omul foloseşte aceste ustensile ca
unelte, cu ajutorul lor confecţionează alte usten-
sile. Pentru om, folosirea de ustensile este o
activitate naturală, cu ajutorul căreia îşi formea-
ză mediul înconjurător. 

Fără comunicaţie nu se pot forma relaţii
sociale. Animalele care manifestă comporta-
ment social au un sistem de comunicare dezvol-
tat. Comunicarea animalelor se compune dintr-o
serie de forme de mişcare bine definite, care de
regulă exprimă anumite stări, dar uneori pot
oferi informaţii referitoare la mediu.
Comunicarea umană are la bază vorbirea.
Vorbirea este un proces fiziologic. Este în parte
un proces fonator, deoarece aerul expirat vibrea-
ză diferit în funcţie de poziţia coardelor vocale,
a limbii, a dinţilor şi a buzelor, şi astfel se for-
mează diferitele sunete ale vorbirii. Pe de altă
parte, vorbirea este un proces auditiv, deoarece
vibraţiile sonore ale aerului sunt captate şi
recepţionate de urechi şi de creier. În lobul tem-
poral al creierului mare există o zonă specială
pentru înţelegerea vorbirii (aria lui Wernicke),
iar în lobul frontal, una pentru producerea vorbi-
rii (aria lui Broca) (Fig. 211). La naştere omul
poate produce în jur de 200 sunete biologice,
dintre care limba câte unui popor utilizează în
jur de 30 – 40. La copiii mici, în decursul

învăţării limbii, mediul social le consolidea-
ză/reconfirmă pe acestea. 

La baza comunicării umane stă limba, utiliza-
rea căreia este un proces social. Prin procesul de
socializare umană, până la vârsta de doi – trei
ani copii practic asimilează folosirea limbii
materne, cunosc sensul cuvintelor cel mai frec-
vent auzite şi pot aplica în mod spontan o întrea-
gă serie de reguli legate de cuvinte, expresii şi
propoziţii. Folosirea limbajului este o activitate
colectivă. În mintea vorbitorului apare o idee
–sau o imagine ideatică – pe care ar dori să o
transfere în mintea altui om. Pentru a realiza
transferul, desface imaginea ideatică în segmen-
te, pe care le descrie în propoziţii. Celălalt om
reconverteşte propoziţiile auzite în imaginea
ideatică, o integrează în fondul cunoştinţelor pe
care le deţine, şi astfel şi în mintea sa apare
imaginea relativ identică cu cea descrisă de vor-
bitor. 

Deci, cu ajutorul limbii vorbite, un om trans-
mite semnale altui om, care le captează şi le
prelucrează pe acestea. Semnul transmite un
anumit conţinut, dar capătă sens numai în
momentul în care celălalt om a înţeles semnul.
Deci limba este un sistem de semne. Cu ajuto-
rul ei s-a format o capacitate deosebită de
modelare, gândirea abstractă. Utilitatea ei pro-
vine din faptul că pentru membrii unui anumit
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popor, acelaşi semn are acelaşi sens. Astfel, ei
se înţeleg reciproc. 

Comportamentul animal este determinat în
mare parte de trăsăturile moştenite şi de expe-
rienţele individuale ale animalului. La om, aces-
te două elemente sunt completate de cultura

umană. Omul poate dobândi experienţe şi prin
preluarea acestora de la predecesori. La câteva
specii de animale se observă de asemenea o
transmitere minimă de experienţe. La păsări,
câteva motive de triluri se transmit timp de mai
multe generaţii, şi astfel acestea vor dăinui din-
colo de indivizii la care ele s-au format. Însă ani-
malele sunt în măsură să transmită semenilor
numai informaţiile prezente, în timp ce omul, pe
lângă acestea, poate transmite şi experienţele
preluate din trecutul îndepărtat, precum şi pro-
iectele de viitor. În toate acestea, limbajul are o
importanţă deosebită. Cultura umană este
nedespărţită de limbă. Cu ajutorul limbii se pot

păstra şi transmite cunoştinţele. Când cineva şi-
a dobândit limba maternă – a învăţat să vorbeas-
că – în acelaşi timp a asimilat o parte a culturii
din epoca şi societatea respectivă. Astfel, com-
portamentul uman are baze biologice, dar în for-
marea ei factorii sociali sunt determinanţi. 

REZUMAT

1. Unde se localizează în creier sistemul limbic?
2. Care este rolul activităţii sistemului limbic?
3. Care este rolul activităţii cerebrale de cel mai

înalt nivel?
4. Ce ajută omul în procesul de socializare?
5. De ce are folosirea limbii un rol primordial în

formarea comportamentului uman?
6. Enumeraţi elementele înnăscute şi dobândite

ale comportamentului. Daţi câte un exemplu referi-
tor la om. 

REZUMAT

Perceperea stimulului, formarea și transmiterea
rapidă a impulsului prin organism este realizat de
ţesutul nervos. Acesta este alcătuit din neuroni și
celule de susținere. Masa majoritară a neuronului
este dată de corpul celular, din neuroplasma acestu-
ia se formează prelungiri mai lungi sau mai scurte.
Cele mai scurte sunt denumite dendrite, care de obi-
cei preiau impulsul de la alți neuroni și îl transmit
înspre corpul celular. Prelungirea lungă este axonul,
în jurul căreia celulele de susţinere pot forma o
teacă de mielină. Axonul astfel izolat îl denumim
fibră nervoasă. Acele puncte de conectare dintre
celule unde impulsurile se transmit de la o celulă la
alta se numesc sinapse. 

Funcţiile nervoase elementare sunt generarea și
conducerea impulsului nervos, precum și transmite-
rea ei la alte celule. Aceste procese sunt legate de
funcționarea membranelor celulare. Tensiunea ce o
putem măsura între spațiul intern și extern al mem-
branei celulare se numește potenţialul de repaus.
Motivul apariției acestuia este distribuția inegală a
cationilor de natriu și potasiu, respectiv a anionilor
proteici și cei de clorid între spațiul intracelular și cel
interstițial. În timpul potențialului de repaus, mem-

brana celulară este în stare polarizată. Fața internă a
membranei are o încărcătură negativă, iar cea exte-
rioară are încărcătură pozitivă. Sub acțiunea stimuli-
lor, membrana neuronilor și a celulelor musculare
reacționează prin schimbarea rapidă a tensiunii și
generare de impulsuri electrice. În decursul acestui
proces, la locul excitării, polaritatea membranei se
inversează, se depolarizează. Această schimbare rapi-
dă de potențial pe membrană a fost denumit potenția-
lul de activitate sau potenţialul de acţiune. După un
timp se reface diferența de potențial inițială a mem-
branei, are loc o repolarizare. Formarea potențialului
de acțiune are la bază creșterea bruscă a permeabili-
tății membranei pentru ionii de natriu. Procesul de
depolarizare se extinde și asupra zonelor membranei
învecinate cu zona de formare a excitației, impulsuri-
le electrice se propagă sub formă de unde dinspre cor-
pul celular spre extremitatea distală a axonului. Pe
scurt, neuronii sunt capabili să conducă impulsurile.
În axonii cu teacă de mielină, impulsurile se propagă
în salturi, de la o strangulație Ranvier la alta. Între doi
neuroni, transmiterea impulsului se face prin sinapsă.
Informația este transportată prin fanta sinaptică de
către mediatori chimici. Prin modul în care acționea-
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ză, sinapsele pot fi sinapse stimulatoare, în care mole-
culele mediatorilor chimici ajunși pe membrana celu-
lară a neuronului receptor produc depolarizarea aces-
teia, sau sinapse inhibitoare, la care mediatorii chi-
mici determină menținerea tensiunii membranei la
valori apropiate potențialului de repaus și astfel inhi-
bă formarea și propagarea impulsului. 

Sistemul nervos central al omului se compune
din măduva spinării și creier. Majoritatea masei sub-
stanței cenușii din măduva spinării este dată de cor-
pii celulari ai neuronilor. În coarnele anterioare se
află mai ales neuronii motori, care ies de aici și se
îndreaptă către organele efectoare. Neuronii din
coarnele posterioare sunt interneuroni, care se cone c -
tează la neuronii senzitivi ce sosesc dinspre orga-
nism. Substanța albă este alcătuită din fibre nervoa-
se, din acestea se formează căile nervoase ascenden-
te îndreptate spre creier și căile descendente care
sosesc dinspre creier. Dintre părțile componente ale
creierului, trunchiul cerebral este continuarea mădu-
vei spinării, compus din bulbul rahidian, aflat cel mai
jos, care se continuă cu puntea și mezencefalul. Spre
deosebire de măduva spinării la care substanța albă
este separată de substanța cenușie, în trunchiul cere-
bral se află grupuri de neuroni separați prin mănun-
chiuri de fibre nervoase. O altă parte componentă a
creierului, cerebelul, se află posterior față de trun-
chiul cerebral, și are rol în coordonarea mișcărilor.
Partea creierului aflată imediat deasupra trunchiului
cerebral este diencefalul, care cuprinde două zone
importante de control central, talamusul și hipotala-
musul. Cea mai mare parte a creierului uman este
creierul mare, sau cerebrum, formată din două emis-
fere care se împart în următorii lobi. frontal, tempo-
ral, occipital și parietal. Interiorul emisferelor este
ocupat de substanță albă, care este înconjurată la

exterior de un strat de substanță cenușie ce formează
cortexul cerebral. Substanța albă cuprinde căile
ascendente și descendente, căile de conectare intra-
și interemisferice. Structura caracteristică cortexului
cerebral are la bază unitățile structurale și funcționa-
le reprezentate de coloanele verticale de neuroni. 

De sistemul nervos periferic al omului aparțin
nervii spinali. Fiecare din aceștia părăsește măduva
spinării printr-o rădăcină posterioară senzitivă și una
anterioară motoare, apoi aceste rădăcini se unesc și for-
mează un nerv mixt care prin ramificațiile sale acope-
ră întreg organismul. De pe fața bazală a creierului
pornesc nervi cranieni, dintre care unii sunt numai
senzitivi, alții numai motori, dar câțiva au structură
mixtă. Reglarea proceselor declanșate de excitații
provenite din mediul intern al organismului este efec-
tuată de sistemul nervos vegetativ, care face parte tot
din sistemul nervos periferic. Din punct de vedere
funcțional, acesta se împarte în două părți: în sistemul
simpatic și parasimpatic. Fibrele simpatice, care pro-
vin din segmentul toracic și lombar al măduvei, se
conectează cu neuronii care inervează diferitele orga-
ne la nivelul ganglionilor simpatici aflați mai aproape
de măduva spinării – paravertebrali. Rolul principal
al sistemului simpatic este de a mobiliza resursele
organismului. Conectarea fibrelor parasimpatice,
care provin din trunchiul cerebral și măduva sacrală,
se face în pereții organelor controlate sau în imediata
lor apropiere. Sistemul parasimpatic reglează funcțio-
narea mecanismelor de refacere a resurselor energeti-
ce ale organismului. Reglarea centrală a reflexelor
vegetative se face de centrii din măduva spinării,
trunchiul cerebral și hipotalamusul din diencefal. 

Funcţia motorie a sistemului nervos se manifes-
tă prin controlul activității musculare. Contracţia
muşchilor netezi este determinată de excitarea
neuronilor vegetativi, a celor striați de excitarea
neuronilor motori. Impulsul se transmite prin sinap-
sa neuro-musculară de la membrana neuronală la
membrana celulei musculare, apoi până la miofibrila
contractilă, formată din proteine. La mușchii striați,
un impuls produce o contracție sau un spasm. Prin
excitații repetate rapid, se poate obține o contracție
musculară de durată. În organism, mușchii scheletici
striați se află permanent într-o stare de contracție
moderată, denumită tonus muscular. Tonusul muș-
chilor scheletici asigură menținerea unei poziții cor-
porale normale în condițiile prezenței forței gravita-
ționale. Tonusul muscular se bazează pe un meca-
nism de reflex spinal. Coordonarea și controlul miș-
cărilor complexe este efectuat de cortexul cerebral.
Cele două mari căi motorii care pornesc de la acestNeuron tipic din cerebel  
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nivel sunt tractul piramidal și tractul extrapiramidal.
Tractul piramidal este cel care controlează motilita-
tea voluntară, cel extrapiramidal controlează mișcă-
rile involuntare automatizate. Mișcările complexe
armonizate se realizează prin funcționarea unitară
coordonată a celor două tracturi. Mișcările mușchilor
netezi sau striați sunt declanșate de stimuli externi,
spre deosebire de miocard, al cărui contracții nu
necesită stimuli externi. Musculatura inimii are pro-
prietăți autoexcitante manifestate spontan. Celulele
cu rol autoexcitant formează nodulul sinoatrial și
nodulul atrioventricular, aflați în peretele cardiac. 

În decursul exercitării funcţiei senzitive a siste-
mului nervos, neuronii senzitivi transportă impulsuri-
le de la receptorii din piele şi muşchi la măduva spi-
nării. O mică parte din acestea se conectează la 
neuronii motori încă în măduva spinării, însă majori-
tatea își vor continua traiectoria pe căile ascendente
laterale și posterioare spre creier. Acestea, după ce
parcurg mai multe conexiuni sinaptice și talamusul,
ajung la zonele senzitive ale cortexului cerebral.
Receptorii gustativi se află în mugurii linguali.
Stimulii generați de substanțele dizolvate ajung în
cortexul cerebral prin talamus. Receptorii olfactivi,
aflați la partea superioară a cavităților nazale, trans-
mit stimulul prin nervul olfactiv direct în scoarța
cerebrală. Organul de simţ al vederii este ochiul.
Rolul central în structura lui îl are globul ocular, care
are un perete alcătuit din trei tunici. Cea interioară se
numește retină și aceasta conține receptorii fotosensi-
bili. Dintre acestea, bastonașele sunt cele care func-
ționează în lumină slabă și formează imagini alb-
negru. Conurile – celălalt tip de receptori fotosensi-
bili – funcționează în lumină intensă și asigură vede-
rea cromatică. Moleculele proteice fotosensibile ale
receptorilor sunt legate de sistemul de membrane al
celulei. Lumina care pătrunde în ochi străbate medii-
le de refracție ale corneei și cristalinului și ajunge pe
pata galbenă de pe retină. Stimulii generați în recep-
tori sub acțiunea luminii vor fi transmiși de neuronii
senzitivi ai retinei în nervul optic, de unde informații-
le vor fi transmise în centrul vederii  din scoarța lobu-
lui occipital. Organul de simţ al auzului şi echilibru-
lui este urechea. Receptorii se află în urechea internă.
Coloana de aer din urechea externă, care intră în
vibrație sub acțiunea sunetului, acționează asupra
timpanului, de la care vibrațiile sunt transmise prin
oscioarele auditive la ductul cohlear din urechea
internă. Vibrațiile lichidelor auriculare pun în mișca-
re și membranele subțiri din jurul receptorilor, iar
acestea, în funcție de sunetele cu un anumit număr de
vibrații, se vor presa de receptorii auditivi în zona

specifică sunetului respectiv. Prelungirile neuronale
vor transmite impulsurile generate prin nervul auditiv
la centrul cortical auditiv aflat în lobul temporal al
creierului. Perceperea echilibrului se realizează prin
excitarea receptorilor de la nivelul organului vestibu-
lar, în funcție de poziția corpului la un moment dat. 

Bazele neurale ale comportamentului uman

sunt legate în primul rând de funcționarea scoarței
cerebrale. Ariile cerebrale aflate în vecinătatea zone-
lor cerebrale periferice au fost cuprinse într-un
ansamblu ce a fost denumit sistemul limbic.
Funcționarea acestuia este complexă, în parte este
centrul cerebral superior al sistemului nervos vegeta-
tiv, în parte este centrul de reglare al reacțiilor com-
portamentale emotive, dar are rol și în stocarea
memoriei. Baza structurală a activităţii cerebrale de
cel mai înalt grad  este asigurată de structura colum-
nară a scoarței cerebrale. Elementele de memorie care
se fixează în structura columnară a cortexului cere-
bral pot fi interpretate ca proiecția interioară a mediu-
lui exterior. Acesta poate fi privit ca un model care
reflectă cele mai importante trăsături ale mediului în
mintea individului respectiv. În decursul evoluției
vertebratelor, modelul devine tot mai exact, la cele
mai evoluate maimuțe și la om apare și creatorul
modelului, adică se formează conștiința de sine. În
decursul ontogeniei umane, prin procesul de sociali-
zare, individul biologic devine ființă socială. În afară
de utilizarea uneltelor, acest lucru se datorează în pri-
mul rând vorbirii. Omul învață să utilizeze vorbirea
cu ajutorul sunetelor și devine capabil de gândire abs-
tractă. Vorbirea, ca activitate colectivă, face posibilă
asimilarea valorilor acumulate ale culturii umane.
Astfel, omul devine parte activă a fenomenelor socia-
le de care nu se poate detașa și care îi sunt indispen-
sabile. 

Imaginea electromicroscopică a straturilor suprapu-
se de mielină în jurul fibrei nervoase.   
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acceptor final de electroni (mole-
cula de NADP) 36, 41, 50

* acid dezoxiribonucleic (Molecule
de ADN) 26, 28

acid fosforic 11, 22, 23, 24, 29, 30
acid lactic 41, 43, 109, 110
acid pirolic 39, 40
acid ribonucleic (molecule de

ARN) 26, 28
* acizi nucleici 22, 26, 62, 84

activitate cerebrală de nivel supe-
rior 152

activitatea de excreție a celulelor
100

activitatea sexuală feminină 118
activități colective 154

* adrenalină 104,109
aer rezidual 82
albumine 84
Alfred Hershey 44
alveole pulmonare 80

* alveole pulmonare 80
amidon și celuloză 16
amilază 74
amilopectină 16
amiloză 16

* aminoacizi 17, 18, 46, 47
* AMP ciclic 104

anatomia cordului uman 92
* anatomia fibrei nervoase 128
* anatomia ochiului 147

anatomia și fiziologia rinichiului
98

Andreas Vesalius 94
* anemie 86

anticorpi 
aparatul Golgi 57, 58

* apendice vermiform 78
axon 127, 129
bacteriofagi 44, 45
Bárány Róbert 151
baze organice cu nitrogen 22
Békésy György 150

* bulbul rahidian 135, 136
* căi respiratorii 79
* căile respiratorii la om 

calcitonină 145
cale ascendentă laterală 146

* calitatea nutrienților 78
Camillo Golgi 57

* cantitatea de nutrienți 78
capacitate pulmonară 82
carbamid și acid uric 84
carotină 12, 34

* catalizatori 31
cavitate bucală 74
cavitate nazală 79
cecum 78 

* celulă 55
* celulă eucariotă 45, 51, 52
* celula procariotă 51

celule bastonaș 148
* celule cu memorie 90

celule gametice 114
celule haploide (marcate cu n) 114
celule neurosecretorii 106
celuloză 16
centru vegetativ 139, 140

* cerebel 135, 136
cerebrum 135, 136

* ciclu reductiv 36, 37
* ciclul acidului citric 40

ciment 74, 75
circulația capilarelor 96, 99
citocrom 35
citoplasmă 51, 52
coarde vocale 80

* cod 47
cod biologic 48, 50

* compartimente cardiace 93
* componentele sângelui uman 84

compuși de tip carotinoidic 12, 34
compuși de tip clorofilic 33

* compuși polarizați 9
compuși seroidici 12
condiții anaerobe 41

* conducerea stimulului 129, 132
conductivitatea cordului 145

* contracția și relaxarea ventricula-
ră 93

contracție miocardică 144
contracție musculară 146
contracție musculară prelungită

142, 143
conuri 148
corn anterior 134
corn posterior 134

* cornee 147, 148
* corp celular 127, 128

cortex cerebral 137,148
cortex suprarenal 109
creier 134, 136, 158
cromatide 64

* cromatofor 56
* cromatofor verde 

cromozom uman 63
* cromozomi omologi 114

cuibărire / nidație 120

De humani corporis fabrica 94
de la bronhiole la alveolele pul-

monare 81
denaturarea proteinelor 22

* dendrite 127
dentină 74
depolarizare 131
derivații esterici ai hexozelor și

acidului fosforic 15
derma 68
dezvoltarea embrionului 120
difuzie 9

* dinți 70, 74
diploid (notat ca 2n) 126

* diviziune celulară 62
diviziunea celulară prin meioză

114, 116
diviziunea celulei vegetale prin

mitoză 65
dizaharide 14
donor final de electroni 36

* dublarea moleculei de ADN 45
durata de viață a eritrocitelor 86
Edward Jenner 90
elemente biogene 6
elementele constituente ale

nucleotidelor 22
emisferă cerebrală 136
endocitoză 58
enzime 32

* epididim 111, 113
eritrocite 85, 87

* eritrocite 55, 84
* esofag 41

esteri 10
* estrogen 111, 112

etanol 
* etapele ciclului celular 63

exocitoză 58
* expirație 81

fanta sinaptică 129
faringe 75, 79

* fecundarea și nidația ovulului la
om 121

* fermentație 41
fibre olfactive 147

* fibrinogen 84
* ficat 74, 76, 77, 86, 97

filamente 64
* filamente proteice de actină 73

filamente proteice de miozină 73
filtrat 100
fixarea / absorbția energiei lumi-

noase 33
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* fixarea și reducerea dioxidului de
carbon 37

* fiziologia cordului 92
fiziologia valvelor cardiace 92
fluxul de eritrocite în capilare 96
formarea cromozomilor 63
formarea învelișului de hidrați 8
formarea limfocitelor 88

* formarea ovulelor 119
formarea placentei 118
formaţiunea reticulată a trunchiu-

lui cerebral 136
fosfat gliceraldehidic 36, 40
fotoliza apei 36

* fotoni 33
* fotosinteză 6, 13, 15, 29, 31

Francis Crick 28
Frederick Sanger 19
fructoză 14

* funcționarea cortexului cerebral
144

* funcționarea sistemului imunitar
89

galactoză 15
gândire abstractă 155
ganglioni 139

* glandă salivară 74
* glandele suprarenale 106, 108, 109

glicogen 16, 17
* glicoliză 39, 40

globuline 84
glucozo-fosfat 37, 40
granulocite 87

* granum 59
grăsimi 76, 97
grăsimi neutre 10

* grupa sanguină Rh 91
* grupele sanguine umane AB0 91

Hans Krebs 41
Har Gobind Khorana 49
Hevesy György 36
hexoze 14
hidrații de carbon 14, 30, 53, 97
hidroliză 10
hidroliza moleculei de ATP 24

* hipofiza 105, 106
* hipotalamus 105, 136, 141

hormon cu acțiune suprarenală 109
hormon de creștere 106
hormon gonadotrop 107, 111, 125
hormoni sexuali 113
împerechere / copulație 118
impuls electric 132
imunogeni dizolvați 90

* insulele pancreatice 110
insulină 110
intestin gros 78
intestin subțire 74, 76
James Watson 28
lactoză 15

* lanț polipeptidic 18, 20, 46
legătură articulară 73
legătură de hidrogen 8
legătura dintre circulația maternă

și fetală 122
* legătură peptidică 18

legături covalente 7, 8
* legături pentru fixarea structurii

spațiale a proteinelor 21
legăturile dintre oase 71, 72
Lenhossék Mihály 129
leucocite umane 87

* limbă 74
* limfă 88

Linus Pauling 19
* lizozomi 52, 58

lob anterior 106
lobul dorsal 105
Louis Pasteur 91

* măduva spinării 134, 135
maltoză 14
Marcello Malpighi 95
Marshall Nirenberg 49
masă spongioasă 71
materie cenușie 134 
Mathias Schleiden 51
Maurice Wilkins 28
Max Delbruck 
mediatori chimici / neurotransmi-

țători 133
medii de difracție 148
medula suprarenalei 109
Melvin Calvin 36
membrana celulei vegetale 54
membrană externă 59, 60

* membrană nucleară 62
membrană semipermeabilă 9
membrane biologice 53
menstruația 112

* metabolism 31
metabolismul hidraților de car-

bon 109
* metabolismul hidro – salin 109
* mezencefal 135
* mișcare peristaltică 75, 76

mișcarea peristaltică a esofagului
75

mișcarea peristaltică a stomacu-
lui 76

mișcări respiratorii 81
* mișcările respiratorii de inspirație

și expirație 81
* mitocondrie 59, 60, 61
* modificarea debitului vascular și

a tensiunii arteriale 95
* molecula de adenozin trifosfat

(ATP) 
molecula de AMPc 104, 105

* moleculă de coenzima A 24
molecula de glucoză 15

molecula de hemoglobină 85
moleculă de nicotinamid – ade-

nin – dinucleotidă 25
moleculă de riboză 14
moleculă organică cu catenă des-

chisă 6
molecule apolare 8

* molecule de ARNm 46
* molecule de ARNr 28, 62

molecule de ARNt 28, 46
* molecule de NADH 40

molecule organice 41, 52, 84
monocite 87 
monozaharide 13

* morfologia sinapsei 129
mușchi scheletici 73

* naștere / parturiție 123
* nefron 99
* nerv cranian 136
* nervi spinali 134, 138
* nodul atrio – ventricular 141, 145
* nodul sinusal 145
* nucleol 62
* nucleu porfirinic 85

numărul de cromosomi 114, 115
* oasele craniului 69
* oasele mâinii 70
* ontogeneza postpartală 124

organul de simț al auzului și
echilibrului 149

* organul de simț al vederii 147
osmoză 9
Otto Warburg 41

* ovar 106, 107, 111
ovare pereche 115, 118
oviduct 119
ovulație 111, 113
oxidare 36, 40 

* oxidare biologică 39, 40, 60
* oxidare terminală 40, 61

oxitocină 106
parathormon 109

* paratiroide 107
parte apolară 11, 53
parte hidrofilă 52
parte hidrofobă 52
particule de amidon 15
părțile vertebrei 70 

* penis 118
pentoz – difosfat 36
pentoze 13

* pepsină 76
* perceperea echilibrului 150

Peter Mitchell 61
* pielea umană 68
* pigmenți fotoabsorbanți 33

plachete sanguine 84, 88
plămâni 80
plasma sanguină 84, 96
pleură 81

GLOSAR DE TERMENI

1-160 8. törd roman 03 08.qxp:1-160 7. törd.qxd  3/8/16  12:43 PM  Page 159



160

polar 11
* polizaharide 15

pompă Na – K 131
* potențial de acțiune 131, 132
* potențial de repaus 127, 130
* poziția fătului în timpul parturi-

ției 123
* poziționarea fătului în sacul

amniotic 122
prevenirea concepției 120

* principalele centre corticale la
om 154

* proces anabolic 31
* proces catabolizant 31

proces de repolarizare 132
proces energofag 24, 31
proces energogen 24, 31
proces stimulativ 141

* procese de transport 55
* procesele anabolice ale organis-

melor autotrofe 38
procesele vitale ale organismelor

heterotrofe 42
* procesul auditiv 150

procesul de recombinare 114, 115
* procesul fonației 149
* procesul meiozei 114, 115
* procesul mitozei 64
* procesul vederii 148

producerea de ATP 36
progesteron 112

* prostata 118
proteine 17, 59, 97
proteine complexe 22

* proteine de membrană 53
proteine simple 22
puls 95
purtător de informație 45
reacție imunitară umorală 89

* reacții imunitare umorale 90
receptori auditivi 151
receptori fotosensibili 147
receptori gustativi 146

* receptorii din piele și mușchi 146
receptorii olfactivi 147
rect 78
reducere 36, 41

* reflex spinal 144
* reglarea presiunii arteriale 141

rezervă de expirație 81
* ribozomi 28, 47, 54

Robert Brown 51
Robert Hooke 51
Salvador Luria 44
Santiago Ramon y Cajal 129

* săruri minerale și vitamine 79
* scheletul uman 69

schimb de gaze 79, 81
* schimbări hormonale pe timpul

sarcinii 123, 124

secțiunea transversală a mucoasei
gastrice 76

* segmentare 120
Semmelweis Ignác 123

* setul de cromozomi al omului
114

* sinapsă inhibitoare 113
sinapsă stimulatoare 133
sinteza de ATP 40, 62

* sinteza proteică 28, 46, 47
sistem cuaternar 21, 22
sistem dublu helicoidal 28

* sistem extrapiramidal 144
* sistem parasimpatic 139

sistem piramidal 144
* sistem α – helix 20

sistemul arterial 95
* sistemul circulator uman 94
* sistemul cu doi pigmenți ai foto-

sintezei 35
* sistemul de organe reproducătoa-

re ale femeii și bărbatului 118
* sistemul de susținere a corpului

uman 69
* sistemul de transport electroni 35
* sistemul excretor uman 99

sistemul hormonal uman 105
* sistemul limbic 152
* sistemul membranelor endoplas-

matice 53
* sistemul nervos vegetativ 135,

138
* sistemul simpatic 139

smalț 75
spasm / coree 143
spasmul mușchilor striați 143

* spermatozoid 117
splină 89

* stomac 74
strat dublu de molecule lipidice

52
* structura articulațiilor 72

structura ganglionului limfatic 88
structura moleculei fosfatidice 11

* structura mușchiului striat 73
* structura nervului și ganglionului

139
structura neuronului 127

* structura oaselor 71
structură primară 19

* structura sistemului imunitar 88
* structura urechii 149
* structură β – lamelară 20

structuri terțiare 20
substanța medulară 99
substrat 32
suc gastric 76
suc intestinal 77
suc pancreatic 76
Szent-Györgyi Albert 41

* talamus 135, 136
teacă de mielină 127
testicul 105, 107, 111
testosteron 111

* țesut nervos 127
Theodor Schwann 51

* timus 88, 107, 108
tiroxină 107
tonus muscular 143

* tractul digestiv uman 74
trahee 79, 80
traiect ascendent dorsal 146
traiecte nervoase ascendente 135
traiecte nervoase descendente 135
traiectele nervoase senzitive

medulare 142, 146
transcrierea informației 45

* transmisia intersinaptică a stimu-
lului 133

* transmiterea sunetelor 149
* transport activ 77
* transport pasiv 55
* transportul dioxidului de carbon

85
* transportul gazelor respiratorii 96

transportul gazelor respiratorii în
eritrocite 85

transportul hidrogenului 25
* transportul nutrienților 97

transportul oxigenului 85
trioze 13

* tripleți de baze 46
* trunchi cerebral 136, 158

tubulul renal 99
tunica oculară internă senzitivă 147
urechea externă 149,152

* urechea internă 149
urechea medie 149

* uretra 101, 103, 118
urină 98, 99

* uter 116, 111, 112, 118
vaccinuri 90
vaginul 118
valoarea presiunii arteriale 95

* valve cardiace 92
vase limfatice 88
vasopresină 105 
vectori 56
veziculă seminală 114, 118
vezicule sinaptice 133

* vilozități intestinale 77
volum respirator 82
volum respirator de rezervă 83
William Harvey 94
xantofilă 13, 34
zaharoză 15
zaharuri cu cinci atomi de carbon

22 
* zigot 114, 120

zone polare 53
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