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PRECUVENTARE,. 

Biologia străbate uă epocă de transiţiune plină de 

neastemptr şi de. uă activitate febril&, care de multe 

orl lasă să se strecâre pasiunile violinie chiar în do- 

_menul pur şi sever al sciinței. | 

Intindându-și din ce în ce ma! mult câmpul ss de 

aclivilate, după cum se cuvine une) sciințe care îm- 

brăgișeză tot ce îrdescă în natură, biologia s'a, isbit de 

multe obstacole, a. atins multe susceptibilități, a fost 

de mulle ori acusată că ese afară din domenul.ei şi 

calcă pe pământ străin. Metafisica, cetățuie întărită, 

palladium al filosofiei, s'a vădut absorbită de biologiă 

și redusă la simplul rol de membru al unul tot:.Eco- 

nomistul, omul politic, sait găsit deposedați de uă 

parte din capitalul lor prin crearea unel sciințe deri- 

vate din biologiă : sociologia (Spencer). Pedagogistul, 

prin aplicarea principiilor sciinței moderne la cduca- 

(iune, limbistul, graţie teoriei actuale a evoluțiunel 

limbagiului, istoriograful, care esamineză fasele desvol- .. 

tărei omenirei în timp, omul de litere, îndrăsnesc a



VII | PRECUVENTARE 

dice, chiar artistul, graţie estelicei; toți acestia nu sunt 
de cât observatori al naturel, sub multiplele şi minu- 
natele ei aspecte; că cultivă, cu alte cuvinte, biologia, 

„fiă direct, fiă indirect. 

Acestă întindere estraordinară ce a luat sciința cor- 
pilor vil, fiind datorită teoriilor preconisate de Lamarck 
și desvoltate de Darwin și mal în urmă de Haeckel, 
era natural ca transformismul, adică doctrina basată 
pe aceste teorii, să găsescă adversari și detractori în- 
verșunaţi, der tot-uă-dată și adepți entusiaști şi stă- 
ruitori. | 

Ast-fel, tote” cercetările ce se fac astăqi ai drept 
scop final a întări sâi a combate teoriele evoluțiune!, 
Și vedem de multe ori pe autori lor, dominați de 
acestă idee fixă, depărtându-se de pe l&râmul riguros 
al faptelor și rătăcind în câmpul periculos al abstrac- 
țiunilor, ba âncă, încercându-se a. emite opiniuni și 
teoril a priori, fără a le corobora prin analise rigurâse 
de fapte observate. 

Ecă de ce spuneam la început că biologia este în 
stare de transițiune, și că imensul material adunat de 
atâți lucrători aprigă ascâptă âncă uă mână ageră și 
măcstră care să facă dinte'nsul uă zidire nedestruc- 
tibilă. 

Nu este âns& ma! pugin adevărat că, după noi, ipo- 
„tesa transformismului, adică descendința formelor vii 
dintr'uă formă unică, sei din câte-va forme elementare 
primilive, este singură plausibilă pentru a explica apa- 

N
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riţiunea, şi desvoltarea vieței la suprafagia globului 

nostru; în acâsta suntem de acord cu: marea majori- 

tate a biologistilor moderni, ori în care ramură a bio- 

logiei am voi să intrăm. 

Ast-lel privită cestiunea, mi Sa părut că nar fi de 

“prisos ca literatura n6stră ' sciințifică să posede uă 

lucrare elementară î în care să fiă resumate cunoscințele 

ce avem penă “astădi întruna din ramurele biologiei, 

adică în morfologia. ș şi în fisiologia animalelor, uă: că- 

lăuză care să îndrepteze pașii curi iosului naturel” prin 

dedalul faptelor observate și. analisate de numeroși şi 

” neobosiţi cercetători. | 

Dâcă, 'mk-am îndeplinit scopul, cititorii vor judeca; 

"în cas afirmativ, cutez a 'dice că aceste pagine, basate 

“pe teoriile moderne, cari sunt neglese sei chiar combă- 

tute în tractatele de acestă natură publicate în Francia; 

scrise întrun mod pe cât am putut mai departe de 

forma obscură și prea mult analitică ce caracterisă 
literatura sciințifică germană, nu vor ocupa. ultimul loc 

printre opurile elementare scrise asupra acestel râmure 

a biologiei. 

Metoda ce am întrebuințat în tratarea aceslul subiect 
este 6re-cum celectică; adoptând, în părțile scle prin- 

cipale, modul de descriere întrebuințat de Milne-Edwards 
în clasicul săi op : Legons sur la physiologie et Panatomie 
comparte de Thoinme et des animauz, mi să părut necesar 
de a aduna câte-va grupe de fapte spre a formă ca 
uă întroducere la studiul organelor, uă parte generală
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care să ne prepare pentru cunoscințele variate și com- 

plexe ce ni sc vor presinta. în urmă. | 

In acâstă parle introductivă am dat un loc marc, 

ânsă nu esagerat, după mine, studiului elementelor 

corpului, considerate independent de organul din cari 

fac parte; am făcut acesta, pentru că importanta isto- 

logici este capitală pentru cunâscerea atât a formelor 

câl și a funcţiunilor “organelor, și pentru. că acestei 

ramure, nu i se acordă, după minc, însemnălatea. ce 

merită, în tractatele 'elemenlare de analomiă comparată 

și de fisiologiă. 

În ceea ce privesce partea generală, am preferat 

sislemel germane a luai Siebold și Stannius, a lui Ge- 

genbăur şi a altora, meloila aplicată cu alâta succes 

de ilustrul decan al facultățel de sciințe din Paris. 

“In adevăr, a lua un organ, un sistem de organe s6i 

un aparat, și al esamina forma, funcțiunile și modali- 

lăţile în (6lă seria animală, acesta răspunde mai mult, 

pare-mi-se, scopului Anatomici şi Fisiologici comparate, 

„de cât decă am lua uă clasă de animale și am studia 

organisația acestora în întregul ci, spre a trece apoi 

la clasa urmălâre. Nu contest că, în starea acluală a 

sciinței, sunt âncă: multe casuri în cari ne este âncă 

imposibil să comparăm un organ 6re-care cu același 

organ din allă grupă de ființe, fiă:sub punctul de ve- 

dere morfologic, fiă su cel fisiologic ; nu esie Ensă 

mai pucin adevărat că aceste dificultați scad pe (6tă
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diua, și că nu trebue să subordonăm metoda la nisce 

imperfecțiuni cari pot să dispară. , 

Clasificarea ce am adoptat. pentru organe; pe cari 

le-am distins în aparate de relațiune, de nutrițiune și. 

de reproducere, nu răspunde, o recunosc, esigințel unel 

metode sciinţifice . rigurâse, căci ncglige semnificărea 

morfologică a organelor; am fost silit ânst s'o adopt, 

căci nici embriologia, nici paleonlologiă, cari sub acest 

raport ar aduce cele mâl mari servicii Morfologici, nu 

“sunt âncă în stare să ne dea uă clasificare mnorlolo- 

gică satisfăctldre. 

Abia mal am lrebuință să notez apoi că, în studiul 

comparativ al fiă-cărui aparat în scria animale, am 

procedat în tot-dauna de la simplu la compus, adică 

începând de la organismele infericre şi trecând apol 
treptat la cele superidre : considerațiuni naturale, Și mal 

cu osebire principiile cvoluţiunei de lă cari: sunt in- 

spirate aceste” pagine, 'mi impuneaii în mod riguros 

acestă metodă. 

In ceca ce privesce stabilirea tipurilor diferile la cari 

putem. referi (6te aniraalele, mărturisesc că mult timp 

am stat în nedumerire : descoperirile ce sc fac pe (6tă 

“diua, în embriologiă mai cu sâmă, modifică de la uă 

di la alla legăturile între grupe, ast-fel că locul lor în 

arborele genealogic al regnului animal este fârle ne- 

stabil; ori-ce clasificare în acest sens trebue considerată 

der ca provisorie și ca atare trebue privită și aceea 

ce mam holărit să adopt în cursul aceste scrieri.
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Acestă nesiguranţă în sciință m'a îndemnat chiar să 
nu daii acestui argument t6tă desvoltarea cerută, căci 
am căulat ca vederile icoretice, nebasate pe fapte po- 

silive, să aibă un loc cât: se pote mal restrins în 

aceste Principii. îi 

Un cuvânt âncă, spre a justifica titlul ce am dat. 

acestel lucrări. Zoologia, fiind partea biologici care se 

ocupă cu ființele vil, numile animale, trebue să co- 

prindă, în sfera sea de aclivilate, t6te ramurele din 

cari se alcătuesce sciința mumă. 

Principiile zoologiei generale nu se vor refera der 
numai la formele și la funcțiunile animalelor (ceea ce 
face obiectul aprâpe esclusiv al acestul op); ci.vor fi 

relative și la funcțiunile animalelor considerate în ra- 
porturile lor esteridre (Psicologia) (1), sâii în starea de 

simbiosii (sociologic, etică); ele se aplică la studiul omului 

în particular (antropologiă), la desvoltarea. organismelor 
de la prima lor aparițiune pe glob (filogeniă), la des- 

vollarea lor embriologică (ontogeniă sc enogenid), la 

distribuţiunea lor geografică (occologid). De aceleași prin- 

cipil sunt guvernate limyistica, estetica , logica, slutistica, 
sciințele politice și economice; în fine, sciințele medi- 
cale, cari formâză un grup atât de vast și ale căror 
base fundamentale sunt fisiologia. şi morfologia orga- 
nelor, sunt și ele supuse principiilor generale ale z00lo- 
gieă. Este der naturală restricțiunea ce am stabilit în 

privința obiectului studiului de fașiă. 

(£) Spencer. Clasificarea sciinţelor,



PRECUTÂNTARE Xui 
Înainte de a termina, ţii să esprim aci omagele Și 

recunoscința mea memoriei neuitatului mei profesor 
Paolo Panceri, ale cărui prelegeri și conversațiuni atât 
de atrăgătâre și de instructive, păstrate de mine sub 
formă de note, mi-ai fost, dimpreună cu scrierile 
autorilor clasici, ca Milne awards, Gegenbaur, Leydig, 
Virchow Și Frey, principalele isvâre cu cari m'am ser- 
vit spre a presinta acâslă modestă lucrare judecăţei 
publicului compelinte. 

Maș considera pe deplin satisfăcut decă, din citirea 
acesiei cărți, câți-va din lectorii ei, cari vor mal fi 
âncă fideli teoriei dualiste sâii a causelor finale, se vor 
converti la măr€ța idee a bransformismului , care ne 
conduce la concepțiunea unilăţei mecanice a univer- 
sului, 

 Bucureeci, Apriliă 1831,
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INTRODUCERE 

Studiul corpilor cari esistă în natură, și al fenomene- lor variate și complese ce e presintă, formâză obiectul sciințelor naturale. | 
Omul, grație spiritului de metodă care este inerent „„naturei s6le, a simțit trebuința: chiar de la început, 'de a împărți aceste sciințe în do& mari grupe : sciin/e biolo- 

gice și sciințe abiologice (Huxley). 
Acestă divisiune este fundată pe deosebirile adinci Și 

numerdse ce observăm între corpil bruți și corpil orga- 
nisați, deosebiri cari ai făcut pe Huxley să qică: «Sciin- 
«[ele biologice se disting cu totul de celle abiologice, 
«întru cât proprietăţile materici vieţuitre diferă în mod 
«absolut de or-ce alt lucru, Și starea actuală a, sciințel 
«nu ne arctă nici uă legătură, nici uă transițiune, între 
«ceea, ce trăesce și ceea ce nu lrăesce.» (1) 

Natura însă nu vrea să scie de clasificările nâstre ; 
ca Și urmeză neîntrerupt calea sea, Și (ot ceea ce esistă 
într'6nsa este dires de legi ficse Și invariabile, la cari sunt 

(1) Zluzley, A manual of the Anatomy of invertebrated animals — London 1877, 
1
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supuși atâl corpil organisați cât și cel bruţi. Ori-ce ființă 
vieţuitâre este reductibilă în elemente identice cu corpil 
simpli cari lormeză nalura ncorganică ; afinitatea și a- 

tracţiunea, «o& forțe intrinsece materiei, lucrâză în ace- 

lași mod asupra corpilor vii ca și asupra corpilor bruți, 
căci și unil şi alţii sunt formaţi din molecule și din atome. 

In fine t6te fenomenele cari par eselusive naturel or- 
ganisale, sunt mal mult sei mai pucin esplicabile prin 

legile fisicei și ale - himici, astfel că legile vieți sunt a- 

celeași ca și legile naturei, adică se pot reduce la prin- 

cipiile mecanice. (1) 
„+ In adever, dâcă admitem, ceea ce nu dă loc la nici. 

uă obiecţitine, că materia ncorganică a preesistat mate- 

ici vii, nu putem să ne închipuim formațiunea acestei 

din urmă de cât graţie celei dântâiu. Transformarea u- 
nul compus mineral quaternar într'uă masă organisală 

de cea mai mare simplicitale, plassonal, și apol dileren- 

țiarea acesteia în prolop'asma și în nucleu, este singurul | 

mediloc prin care pulem cesplica apariţiunca vieţel la 

suprafacia globului. 

Astfel stând cestiunca; împărțirea corpilor în organi: 

sa! și bruţi, a perdut valorea ce i se acorda înainte. 
«Acestă distincțiune,: deosebit că este arbitrară, este 

de cele mai multe or! forte pucin netedă, cu chiar 

neaplicabilă.» (2) 

Spre a lămuri mal bine cesliunea, să esaminăm în 

câte-va cuvinte dâcă proprietăţile maleriel vi! nu se 

găsesc idle și în materia brută. 
Se dice că corpii vii crese prin inlussuscepțiune, 6 

cei minerali prin justa punere de părți; der nu esistă 

(1) MWunde, Lehrbuch der Physiologie. 1872, E 

(2) Cl. Bernard. Legons sur les phenomânes de la vie,
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Gre casuri de minerale crescând prin cel d'ântâiii mod? 
Fenomenele de isomorfism la compușii neorganici 
(Mitscherlich) afirmă acest adevăr. 

Fiinţele vii at forme specifice constante ; der și i corpil 
minerali aă forme cristaline tipice; un cristal din care 
sa rupt uă parle, pus în apa lui de cr istalisare, "ŞI for- 
m6ză din noi acea parte, căci cristalisarea este mal ac- 
tivă în locul unde sa produs „ruptura. “Acest fenomen 
este identic cu acela. al vegenerăre! (esăturilor la fiin- . 
țele vi (CI. Bernard). 

“ Esistența de forme geometrice apoi nu este proprie 
mineralelor, căci găsim animale şi elemente organisate 
cari a forme matematice : politalamii Și radiolarii, sub- 
stanța protoplasmatică în multe celule vegetale (la rici- 
nus, la cartof), sunt esemple de acest fenomen. Să nu 
se dică, cu Chevreul, că la minerali nu esistă noțiunea 
de individ, şi că totul se reduce la moleculă ; „căci pre- 
cum cristalul se pâte reduce în părticele omogene, lot 
ast-fel celula resultă din agregare de părți omogene 
(plastidulele lui Haecke]). 

Dâcă esaminăm respiraţiunea, vedem că ea este un 
fenomen comples de "natură chimică (combustiunea) şi 
fisică (osmosa), pe care] găsim forte respândit și în na- 
tura inor ganică. a 

Cât despre mișcare, ea nu presintă la fi ințele viL mal 
multă spontaneitate de cât la cele brute (CI. Bernard); 
toţi „corpil se pun în acțiune sub influința acelor. MiȘCĂTĂ 
cosmice care se numesce căldură, lumină, gravitate, elec- 
tricitate. (1) | 

Chiar și sensibilitatea în fine, nu se pote considera ca 

(1) 7. Scury. Introcucere la cpul lu Hacckel : Regnul protistelor,



4 INTRODUCERE 

esclusivă ființelor vii, căci, dâcă nu ţinem s&mă de con- 
sciință, care de altmintrelea nu este demonstrabilă la tote 

fiinţele vii, fiind ceva cu totul subiectiv, dicem că sen- 
sibilitatea esistă când ființa vie respunde la provocarea 

unor stimulenți. (1) Aceleași fenomene nu se verifică 

Gre când un corp se dilată prin căldură, când r&șina, a- 

trage corpii ușori, când magnetul atrage ferul? Acesti 

corpi neorganisați nu respund ei 6re la provocarea unor 

stimulenţi, nu sunt ci prin urmare sensibil? 
Stabilind legătură strînse între natura vie și natura 

neorganică, nu resullă ânst că negăm utilitatea divisiunei 
sciințelor naturale; necesitatea: de clasificare în care ne 
găsim ne obligă chiar să despărţim sciințele biologice 
de cele ahbiologice și să definim Biologia : 

Stiința care se ocupă cu formele şi cu funcțiunile mute- 
pică ii, | | | 
„Cercetările filosofilor şi naluraliștilor moderni aii dat 

ensă uă întindere alâl de mare acestei sciințe, aii intro- 
dus în cadrul e! atâtea, cunoscințe, în aparență deosc- 
bite, în cât a devenit imposibil să se pstă coprinde totă 

acestă sciință întrun singur corp. Morfologia. generală 

cu fisiologia şi cu patologia ființelor vii, psicologia şi so- 

ciologia sunt astă-di considerate ca nisce simple pro- 

vinciă ale biologiei, cari (6te aii drept basă fundamentală 
teoria. celulară, preparată de Bichat, zidită de Schlei- 

den și de Schwann. 
In cadrul ce am stabilit pentru lucrarea de faciă, chiar 

uă singură divisiune a biologiei și anume morfologia cu 
fisiologia ființelor vii este departe de a încăpea în în- 
tregul el. Vastilatea acestei sciințe ne obligă să măr- 

(2) Cl Bernard, La science experimentale,
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ginim studiul formelor și al funcțiunilor la acea catego- -. 
rie de corpi organisați cărora s'a dat numirea de animale. . 
„Trebue” Enst să părăsim cu tolul speranța de a putea 

stabili cu precisiune punctulunde. încetâză misiunea: bo- 
tanistului, și începe aceea a zoologistului, căci în zadar. 
vom căuta un „comples de caractere esenţiale pentru a 
distinge plantele de animale; şi filosoful de' la Stagira 
era mult mai aprâpe de adevăr de cât mulți naturaliști 
moderni, când scria că de la plante la animale ivecerea 
nu este nici răpede nică bruscă. (Î) +. 

In adever, dâcă în loc de a mărgini observaţiunile n6- 
slre asupra organismelor superidre, unde deosebirile în- 

tre animal și plantă sunt bătătâre la.ochiă, ne coborim 

la treptele interiâre ale ambelor regnuri, vedem că din 
ce în ce diferințele se împulineză, ast-fel că adjungând la 

formele cele mai simple, ori-ce deosebire este imposi- 

hilă. De aceea trebue să admitem că nu esistă liniă 

de separaţiune între aceste do& grupe de forme organi- 

sate, der că trebue să le considerăm ca. doă ramure eșite 

dintr'uă tulpină comună, “care la rândul ei 'Și datoresce | 
eșistența. naturei neorganisate, după cum am vădut mai 
sus. Acestă tulpină comună coprinde dâr forme neutre,. 

pentru cari credem legitimă crearea unui al treilea regn 
organic, regnul Protistelor, înființat de Haeckel. (1) 

Să esaminăm în scurl pe ce se bastză doctrina atât 
de mărcță care guvernă astădi biologia și care se re- 
sumă în aceste cuvinte : Unitatea vietei, unitate atât fisio- 

logică cât și analomică. 
„Identitatea fenomenelor: de nutriţiune în celulele ve- 

gelale şi în cele animale este astăci demonstrată; sunt 

(1) Aristotel. — Istoria animalelor, VIII, 1. 
(2) V. opul lui E, Hacekel; Das Reich der Protisten, 

p
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organisme. (mixomiceți) cari, la un moment dat, absorb 
materia proteică din afară; în alt moment, 'ȘI fabrică 
acestă materiă în interiorul lor. Atât animalul cât și 
vegetalul formâză principiile imediate necesare nutriţiu- 
n& lor. * a 

Caracterul distinctiv ce se adrhitea între animal și plan- 
(ă, adică întroducerea de alimente solide în interiorul 
corpului de 'către cel dântâit: nu mal aă astădi nici uă 
valâre, de când cun6scem animale fără aparat digestiv, 
cari se nutresc prin eridosmosă, Și plante cari prind Și 
absorbi animale vii și substanțe azotate. (1) 

In privinţa espirațiunei, animalul ca și planta absor- 
be oxigen, emite acid carbonic și produce căldură. Fune- 
iunea, de a reduce acidul: carbonic, pe care o posedă 
clorofila, vegetală, inlră în fenomenele generale de nu- 
triţiune; mal mult de cât atât, clorofilă, cu funcțiunea el, 
se găsesce și la animale (Stentor, HI, ydra, Vortez, Fuylena). 

Sensibilitatea! Și mișcarea, fiind proprietăți generale ale 
materiei, sunt comune animalului Și vegetalului. Acel- 
leași cause (lumină, căldură) escită un infusoriti ŞI uă 
sporă de algă, ba încă de multe ori aceste reacţiuni mo- 
trice ai un scop determinat, chiar Și la vegetale, şi iai 
ast-fel caracterul, aparența unei mișcări voluntare; an- 
terozoidii și zoosporele algelor ne presintă acest caracter 
în mişcările lor. Agenţii anestesici în fine, după cum a 
demonstrat Claude Bernard, au aceleași efecte asupra 
celulelor vegetale ca Și asupra elementelor organice ale 
animalului. 

Acum, decă ne găndim că (6te aceste fenomene dise 
vitale (în realitate simple fenomene fisice și himice) sunt 

(3) Ch. Daricin Carnivorous planis,
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propril, intrinsece protoplasmei, identitatea lor în ambele 

regnurl ni se esplică prin identitatea acestei substanțe, în... 
t6te- ființele vii... 

Cât despre e datele anatomice de distineţiune, este de-,: 

stul să am'ntim că celula este elementul fundamental al. 

tuturor organismelor, şi că ea a trebuit să, se organiseze . 

din plassonad primordial, ca să ne convingem și despre | 

unitatea morfologică a tuturor ființelor vil, Observă ăm, 

în adevăr, că la vegetale, celula persistă Și formeză, mMO- 

dificându-se pucin, țeseturile cellalare și vasculare, sin- 

gurele ce găsim la plantă, pe când la animale celula 

asumă forme diverse și -lă nascere la numerose țe-, 
sături ce nu găssim în cel lalt veanu. Der acestea sunt. 

numai modifică secundare, .uiteridre, cari: nu atacă i în- 

tru nimic unitatea anatomică a ființelor vii: 

Acâstă identitate în funcțiuni Şi în forme fundamentale | 

între cele lrel vegnuri organice, nu n6 împedică Ensă de 

a menţine acâslă distinețiune, şi de a limila câmpul 
nostru de activitate Ia studiul formelor şi al funcţiunilor 

la. animale, și la acele protiste, pe cari ne-am obicnuit a 

le considera ca, animale. 

Titlul Ensuși al acestei lucrări | ne arată « că chiar de la 

început trebue să privim subiectul ce tratăm. sub dog 

puncte de vedere : 

Vom face fisiolog pie utuncă când voin studia lenomenele 

"variate ce se petrec în organismul animal şi în păr- 

ile lui; 

Vom intra în domenul morfologiei alunci când VOI &- 

samina substanța materială care formâză organismul, și 

în care se verifică acele fenomene, când vom esamnina și 

"ne vom da s&ma de formele atât de variate ale organis- 

melor și ale părţilor lor constitutive,
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Aceste «do& sciințe, lindend la același scop, ati cele - x» mai strînse legături una cu alta, și se deosibese prin na- 
tura medilâcelor ce întrebuințeză spre a adjunge la acest 
scop comun. 

Modurile în cari putem să studiăm formele organisme- 
lor sunt diferite: SE 

Dscă avem drept scop de a găsi afinităţile între for- 
mele animale, fiă eşistente, fiă stinse, și de a le grupa 
după aceste afinități, atuncă facem Zoologie descriptivă. 

Decă studiăm părţile constitutive ale organismului și 
esaminăm modificările ce cle suleră în scara animală, 
atunci lacem analomiă generală, pe lângă care alăturăm 
Inbriologia s6ă studiul desvoltărei organismului, și Jsto- 
logic, scă studiul elementelor anatomice ale corpului a- ninal (celula şi țesături). | 

Anatoinia, la rîndul că, sc pole studia sub diferite puncte 
de vedere; când ea nu este de câl uă analisă a formelor | 
și a raporturilor organelor, ia numele de anaomie de- 
scriplivii sei Zuotomie. Decă are de Scop a leage conclu- 
siuni generale din faptele cunoscute, a. sintetisa acesle 
lapte spre a pulca stabili nisce principiă fandamentale, 
acestă, sciință ia atuncă numele de ane'omiu compitvalii. 
„Acesta din urmă. fiind și punctul de vedere sub care - 
vom privi morfologia animalelor în aceste pagine, să pre- 
cisărn aci scopul și înlinderea cc vom da Anatomici com- 
parale. 

„Anatomia coupurală csplică fenomenele relative la 
lorma corpului prin metoda comparativă. Ea esaminâză 
condiţiunile morlologice ale organelor, căutând rapor- 
turi de analogie între densele, și ia în consideraţiune 
caracterele anatomice, situațiunea reciprocă, numărul, 
structura. și estensiunca acestor organe, Ra stabilesce 

s
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o
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astfel, pentru fiă-care organ, uă seriă de forme cari se 
înlanțuese, der ale cărel estreme pot să difere cu totul u- 
nul de: altul; de unde pâte resulta ca valdrea fi siologică - 
ale aceluiași organ să nu fiă aceeași în tote animâ- 
lele. Prin urmare nu' trebue, în anatomia comparată, să 
dăm prea.mare importanţă raporturilor fisiologice dintre 
ogane, căci suntem espuși a perde din vedere însemnă- 

„tatea lor morfologică; ast-fel spre 'esemplu, pe cât timp 
Sa comparat branchiile pescilor cu plămânii, a fost im- 
possibil a se concepe valsrea bășicei înnotătore. 

Embriologia nu dă anatomie! comparate numai docu- 
mente, ci ne înveță a cunâsce organele în starea lor pri- 
milivă scu ivecetăre, și a le compara cu starea permanentă 
în care se găsesc la alte animale, ceca ce ne permite a 
umplea multe lacune și a înțelege formele complese când 
scim cum ele derivă din cele simple. 

Cu (otă diferenţa. de meiode întrebuințate de F isiologie 
şi de Anatomie, ele au așa, de mari legături între dân- 
sele, se compleclâză în așa grad una, pe alta pentru ad- 
jungerea scopului comuni, care este cunoscinţa nature 
animalelor, cum dice Aristotel, în cât nu esităm de a stu- 
dia aceste dot sciințe în - același timp, comparând între 
dânsele diferitele forme ale unui organ în. tâtă seria ani- 
mală atât sub raportul morfologic cât şi sub: cel fisio- 
logic, connexând, cu alte cuvinte, noţiunea de organ cu : 
aceea a funcţiunei sâle, studiând uă dată cu fenomenele 
cari se petrec în corpul animal, și agenţii materiali cari 
produc aceste fenomene.
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OCHIRE ISTORICA 

Anatomia și fisiologia nu saii desvoltat de uă potrivă în 

cursul secolilor ce ne despart de cei dântâii învețată; Fi- 

siologia sc lundeză pe base solide numat în secolul XVII, 

când Anatomia. "ȘI luase „avenlul, grație învăța ților din 

secolul precedent. 

: Filosofii anțică ne-a lăsat câte-va definiţia ale vielci, 

produse de imaginațiunea lor, nebasalte pe observaţijune. 

Ast-lel Pitagora așţă principiul vieței în căldară, Alc- 

meone în sânue, Empedocle în combinarea celor patru 

elemente ale naturei, în care focul este principiul domi- 

nant; Democrit și Epicur esplică viața: prin esistenta 

unor atome îndestrate cu proprietatea de a se alrage și 

a se respinge. — Pentru Platone «orpul nu este de cât 

uă crcațiune a animei penteu un scop deterninut. 

Acestă teoriă, desvoltată de Aristotel, dă nascere unul 

sistem care sa mănţinut în timp de secule în sciință. 

EI admite facultăţi speciale cari dirig [uneliunile fjă- - 
cărul organ, s subordonând organul funcțiunei, pe când 
materialiștii, represintați de Epicur, considerati funcţiu- - 
pile ca resuliând din composiţiunca organelor. Der A- 

ristotel este și un observator consciinţios, şi cercetările 
selle anatomice îl conduce: la conceperea organismu- 

lui animal întrun mod care și astădi merită a fi luat - 3 

în de aprâpe considerare. 

Filosoful de la Stagira (1) distinge părțile î în omogene 
şi în analoge; sunt omogene acelea cari ati aceiași natură 
fisică, solidă, mole seu liquidă ; părţile analoge se deter- - 

mină după funcţiune. EI a observat raporturile de situa- 

(1) Aristotelis. De partibus animalium libri 1V ; De historia animalium 

(zeci Ţârov tazopias) libri X ; — De generatione animalium.
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țiune reciprocă atât de variate la organe, și a indicat 
esislența de forme diferite la animale. Scrierile lui Ari-. 
stotel au fost singurul isvor de cunoscințe în antichitate; 
ele se transmiseră la Arabi şi apol în. Occident, dând : 
nascere la comentariile scolastice deșerte și lipsite de 
sens, care întârdiară “în mod fârte sensibil progresele 
acestor sciințe, cu totul de observaţiune. | a 
 Vâcul de mefiloc și . cele .do& secole cari 11 ur- 
mară (XVI și XVII), vedură născenduse mai ântâiăi teo- 
ria himică a vieţei prin care Arnaud de Villeneuve, Para- 
cels, Sylvius, Van IHelmont și alții susținură că tâte ma- 
nifestațiunile vieței sunt efectul unor combinăr himice; 

teorie care avea partea sea de adevăr, der. care, venind 

prea curând, atunci când himia nu era âncă creală, nu 

dobândi destulă influință. Uă nouă teoriă, fundată de 

Descartes, introduse mecanica în studiul funcţiunilor, 
comparând organismul cu uă machină, și esplicând t6te 
manifestările lui cu principiele geometriei, ale mecani- 

cel, ale idrostaticel. Ast-fel fisiologia rătăci în câmpul 

abstracțiunilor până la începutul secolului XVIII, când 

celebrul A. de Haller (1708-1777) o aşeqă pe basa solidă 

a metodei esperimentale ajutat și de legile fisicel sta- 
bilite de Newton. De aci înainte fisiologia înaintâză re- 

pede pe uă cale sigură, însemnată de fisiologistul german. 
Mai în același timp (sec. XV și XVI), începe pentru And 
lomia comparată uă nouă epocă, caracterisală prin reîn- 

torcerea la observaţiunea naturei, atât de neglesă până 
atunci. Mondino, chiar de la. 1300, caută a readuce ana- 

tomia. omului pe terămul faptelor. Vesaliu, Falloppiu ŞI. 

Eustachiu (1514-1574) urmeză - acestă cale cu succes, - 

cercetând mal cu semă faptele cari aveaii legătură cu
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arta dea tămădui. Observaţiunile anatomistilor încep 
apol a se întinde şi la celelalte animale, și neapolitanul 
Severino (1580- -1656) ne dă mal multe deseripţiuni de- 
stul de esacte de animale superiGre și inferidre în opul 
stii Zootomia Democr itaea. 

Secolul XVII se caracleriseză prin tendința de a con- 
nexa descripțiunea părţilor cu funcțiunile lor; asi-fel 
descoperirile lui Harvey (1578-1657) asupra circula- 
țiunei sângelui, preparate de numeroșii fisiologisti ita- 
liani (1), și acelea ale lui Aselli (1622) asupra vaselor 
limfatice, profilară mai mult fiziologici. Faptele anato- 
mice se îmmulțiaui, der rămâneau deslegate. -Willis 
(1622-1675) întrebuințeză pentru prima Gră termenul 
de Anatomie comparată, vorbind de conlormaţiunea cre- 
crilor. 

Invenţiunca, microscopului dele un noii avânt studie- 
lor anatomice : un nume immens de forme animale se 
oferi privirilor invățaţilor, şi acolo unde se presupunea 

„uă structură simplă, se găsi uă conlormaţiune complesă, 
ast-feli că se părăsiră cu totul ideile anterisre asupra - 
organisaţiunci animalelor. Lucrările lui Malpighi (1622- 
1694) și ale lui Swammerdam (1637-1680) deschiseră 
acestă nou cale, pe care Gnsă progresele nu fură 
repedi. 

In același timp un noi stâlp pentru Anatomia com- 
parată venia să se adaoge la acela represintat de Ana- 
tomia. descriptivă. Tmbriologia, scă studiul desvoltărei 
organismului, începe cu Fabricio d'Acquapendente (1537- 
1619) și conduce pe Harvey a formula asioma: Omne 
vivun ex 0v0. Tre! italiani, Redi, Spallanzani și Cavolini 

(1). Vegi notele lui Antonelli la Anatomia umană de Ilşeil. Neapoli 1871,



" INTRODUCERE Î3 

(1626-1810), introduc în acest domen cercetările lor 

asupra primelor stadii ale viețel la animalele inferidre. 
[Hailer descopere fapte noul, der dominat de prejudicii 

metafisice, admite înroluțiunea, adică preesistenţa, în em- 

brion nu numai a. organelor, der şi a generaţiunilor suc- 

cessive. , : 

„T6tă acestă periâdă este bogată în fapte, în învățați 

mari, dâr nici un spirit sintetic nu vine să deducă uă 

teorie generală din mulţimea faptelorii observate. 

În a doua jumttate a secolului XVIII se produc noui 

tendințe asupra apreciării faptelor. Wolff (1735-1794) 

combate teoria. involuțiunci şi susține că t6te se formeză 

prin diferenciarea a. tot ceia ce ântâiii era omogen. Prin 

(eoria epigenesei (1), el arctă că diferitele forme ale orga- 

nismelor se nasc treptat, cele compuse provenind din 

cele simple. Vicq d'Azyr şi Buffon în Francia, recuno- 

scend importanţa funcţională a organelor, văd totuși în 

organisme uă construcțiune conformă unul plan, ale că- 

rui modificări sunt simple cestiuni de detalii. Goethe și 

Oken (1779-1851) generaliseză ideile în același sens 
și acesta din urmă, adoptând principiul unităței de con- | 

formațiune, esplică cu dânsul desvoltarea treptată a 
organisațiunei în seria animală. Şi atunci se introduce 
în anatomia comparată uă. melodă nouă: se studi6ză 

ceia ce organismele ai comun, 6r nu diferințele ce 

ele presintă. 

Aceste teorii însă nu erat âncă basate îndestul 

pe observarea naturei : : acesla fusese relegată în a- 

doilea plan, grație invasiuncă ideilor speculative. Al 

„lunci se produse uă reacliune în spirite : se preconisă 

(1) Wolf. Theoria generatienis, 1159,
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necesitatea de a observa natura, şi Et. Geofiroy st. Hi- 
laire (1772- 1844 ) căulă să deducă diversităţile de struc- 
tură ale organismelor dintr'uă formă fundamentală ; el 
demonstră că același organ pâlc poseda în seria a- 
nimal& funcțiuni forte diverse. Der scdlă francesă nu 
ținu compt de desvoltarea embrionalt a organismelor 
de care se occupa f6rle mult sc6la filosofică germană. 

“Cu tâte acestea, francesul Lamarck (1) trebuie conside- 
rat ca înainte- mergăloiul epocii care acum începe, căci 
stabilesce leoria descedențel, desvoltată de Darwin cu 
50 de ant'mai lârdiu. | 

Contimporan şi adversar allui Lamarck ȘI al lut Geot- 
froy St. Hilaire, marele Cuvicr (1769- -1832) esercilă uă 
puternică influinţă asupra translormaţiunei sciinței : mul- 
ţimea de fapte descoperite de dânsul fu aședată și esa- 
minată sub un punct de vedere mal înalt; după densul 

. funcțiunea delermină organul, şi acesta nu pote fi înțe- 
les de cât prin cunoscința organismului întreg. El 
stabili legea corelaţiunel între părți, a cărul importanță 
fu evidentă mal cu semă în. cercetările s6le asupra 6- 

“selor fosile (2). - 
Combătând teoria unilăței de organisare, Cuvier sta- 

bili că esistă patru tipuri. fundamentale, în care confor- 
- maţiunea organismului depinde de s:stemul nervos; este 
prin urmare absurd, dupe dânsul, a se susține că uă ființă 
aparținend unul tip superior percurge, în starea embrio- 
nară, sladiele celor-lalte lipuri inferiore. Acâstă, teoriă a 
fost susținută cu multă putere în Germania de C. E. von 
Baer. Dupt acest învăţat, cele patru tipuri nu se deosebesc 
numa! prin sistemul nervos, ci chiar prin relațiunea tu- 

(1). Philosophie zoologique (1809), 
(2 Cuzier. Recherches sur les ossements fossiles,
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turor părţilor.. Fiă-care lip are organe propri; cari se 

modifică în seria animală ce el coptinde, fără ca un lip 

să fiă subordonat altuia. Von Baer a semnalat âncă 

importanța ce are genesa” organismului în apreciarea a- 

cestuia, și a arălat că şi în starea embrionară esislă di- 

--ferinţe fudamentale între cele palru tipuri organice (1), 

stabilite de.Cuvier. SID 

Meloda genetică ast-fel inaugurată de von Baer, a 

fost urmată și desvoltată de Raihke şi I.:Miller (1793- 

18360). Acest din nemă (2) se opresce mai mult - asupra 

“importanţei, fisiologice a organelor, -și pentru aceia hu 

recunâsce de multe ori adevărata semnificare a lor. 

Contimporan cu acesti învățați germani, Owen în An- 
glia, şi Agassiz în America, călcând pe urmele lux. Cu- 
vier, aducâă anatomiei comparate preţi6se materi ale în 

cămpul Osteografi el, specielor actuale și losile (3), - 
Studiul organismelor inferisre în fine în cari Sa dis- 

tins între alţii Haeckel, și care a luat în -ultimil ani uă 

mare desvoltare în urma esplorărilor făcute în fundul 

oceanelor (4), precum și Studiul țesăturilor inaugurat 

de Schwann, au contribuit tol uă dată a mări câmpul 

atât de vast al anatomiei comparate și a'1 da, un caracter 
eseuţiahminte .sciinţific. 

Cu tâte acestea, Analoimia comparată sinate astădi tre- 

buinţa unei reconstrucțiuni radicale. Avem materiale a- 

"dunate, der de la Cuvier și von Baer singurul progres ce am 

făcută este că am acumulat un numără imens de fapte, 

(Î) Zoofite, Aellusei, Artieulate, Vertebrute. 

(2) In Veryle:chende anatomie der Myzrin--iden 

(5) Agassiz. Recherches sur les poissons fossiles, Otwren Palacontology și 
Anatomy of Vertebrates, 

(£) Litre altele exploraţiunea lui Wyvile Thompson pe vasul Challenger 
(1873—1876)
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pe cari âncă sciinţa nu le a coordonat. Teoria lul Dar- 
win, basată pe descendinţă și pe ereditate pare desti- 
nată a președea la acestă reconstrucțiune. Ideia că un 
organ 'și transmite forma prin ereditate, Șiși o modifică 
prin adaptare va introduce în anatomia comparată uă 
metodă care va anula multe analogii, mai cu sâmă ace- 
lea basate pe observaţiunea unui organ isolat, fără a esa- 
mina decă condiţiunile de existență a întregului orga- 
nism permit admiterea unei asemănări 6re-care. 

| Acestă teoriă, necontradisă până astădi de nici un fapt 
positiv, va esercita, uă acțiune puternică asupra progre- 
selor morfologiei, şi numărul partisanilor ci cresce pe di 
ce merge. (1) 

(1) V. Gegenbaur. Manual de anatomia comparată ; 
Sihleami. Hacckel și Virchow, Bucuresel 1879, 

a
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ISTOLOGIA GENERALI 

(ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE ORGANISMULUI) 

Studiul microscopic al. organelor este uă sciinţă cu to- 
tul nouă, căci începuturile ei datâză numai de la finele 
secolului XVIII. S'a recunoscut atunci că organele sunt 
compuse din elemente mici, grupate în moduri diferite 
ca să formeze festury. Aceste mase organice fuseseră 
studiate de anatomiştii mal vechi, der acestia, în lipsă 
de microscop, nu putuseră recunâsce structura. lor 
intimă. | | 

Acela. care aruncă fundamentele islologiei moderne fu 
francesul. Bichat, care cu ajutorul unor disecțiuni minu- 
ţi6se, al observaţiunilor himice şi al fenomenelor patolo- 
gice și fisiologice, indestră sciința cu cunoscințe posi- 
tive (1). 

(1) În opul s&ă întitulat <Anatomie gentrale appliqute â la mâdecine» 
Bichat admite 21 de ţesături: 1-i celulară; 2-lea nervâsă animală; 3-lea ner- 
vOsă vegetativă ; 4-lea a arterelor; 3-lea a vinelor; 6-lea a vaselor esalante . 
1-lea a vaselor și a glandelor linfatice; 8-lea a 6selor; 9-lea a mtduvel 6se- 
lor ; 10-lea cartilagiul; 11-lea țesătura fibrâsă; 12-lea fibro-cartilagiu; 
13-lea țesătura musculară animală ; 14-lea inusculară vegetală; 15-lea mu- 
câsă; 16-lea serâsă ; 17-lea membrane sinoviale ; 18-lea glande ; 19-lea, der- 
ma; 20-lea epiderma; 21-lea peri. . 
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Aplicarea microscopului la studiul țesăturilor date- 

ză de la Malpighi și de la Leuwenhocck, în secolul XVII, 

când se descoperi acest instrument; âns& avântul cel 

mare ce luă istologia se datori invenţiunei lentilelor 

acromalice, făcută pe la 1810. Intre cei dântâii stu- 

dioși al microscopiei, numtrăm pe Schwann (1839), 

care stabili că celula este punctul de plecare al iuluror 

țes&turilor, și studiă acest element în î6te lransformă- 

rile sâle. 

Uă nouă ramură a istologiel, adică istologia palolo- 

gică, fu înființată de I. Miller și desvoltată . de Vir-.. 

chow (1). Tot uă dată istologia comparată atrăgea aten- 
ţiunea învățaţilor precum Miller, Siebold, Leydig (2), M. 

Schultze (3). 
Mult mat modernă âncă este îstohimia, adică cuno- 
scința substanţelor cari intră în composiţiunea țesături- 

lor; ea este uă aplicațiune a himiei organice și fisiolo- 

gice. Fundatorul himiel. animale este Berzelius (1779- 
1848), care ensă a fost precedat de mal mulți himiști 

francesi, precum Gay-Lussac, Thenard, Chevreul. După 

Berzelius, Liebig (1803—1873) fu acela care dele un 

mare avânt himiel fisiologice. 

Studiul composiţiunei țestturilor este ânsă forte de- 

parte de perlecțiune; putem dice că basele istohimiei 

sunt dabia înființate (4), căci este mult mai dificilă a- 

nalisa himică a țes&turilor sub microscop, decât simpla 

observațiune anatomică ; cu atât mai puţin înaintați 

(1) Virchow, Patologia celulară, Rind/eiseh, Manual de istologiă pato- 
logică. 

(2) Leydig, Tractat de istologia comparată a omului şi a animalelor. 

(3) Obăervaţiuni anatomice asupra pescilor electrici (1839) şi altele. 

(£) Frey, Tractat de istologie şi istohimiă.
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suntem  astădi în istohimia comparală, căci puţinele 
cunoscințe ce avem în acestă privință sunt relative mal 
mult la. corpul omului. 

A. PRINCIPIL IMEDIATE 
ALE ȚESETURILOR ANDMALE (ISTONDITĂ) 

Corpil simpli cari compun substanțele animale, adică | 
carbonul, idrogenul, oxigenul Și azolul, (cărora se a-. 
daogă sulful cu fosforul, precum și câte va melale), com- 
Dbinându-se între densele, dai nascere unui număr con- 
siderabil de substanțe. organice Și neorganice, pe cari, 
graţiă progresului sciinței, le- cunâscem în număr din ce 
în ce mai mare. po | | 

„ Tote aceste substanțe sunt supuse unor lransforma- 
ţiuni succesive, şi resultă din modificările ce suferă un 
mic număr de substanțe, cari concurâză la formațiunea 
țesăturilor, precum._apa, câle-va săruri -minerale, sub- 
slanțele albuminoide cu. derivatele lor, corpi. grași și 
câte-va substanțe culorante. Aceste principiă istogenelice 
dai nascere unei vaste serii de producte de substitu- 
|iune și de desasimilațiune, cari, la rendul lor, produc alte 
substanțe, de uă constituțiune moleculară mal simplă. 

Suntem âncă departe de a cunâsce tâte modificările 
ce materiile nutritive suferă în organismul animal pen- 
(ru a deveni țesături, precum și procesele de forma- 
ţiune ale substanțelor desasimilate, împreună cu stadiile 
prin cari trec până când sunt eliminate. Nu putem face 
alt-ceva de cât să admitem că acest schimb; de substanţe 
organice este forte variabil la diferitele. țesătură, și că 
cresce în starea de activitate a organismului Și scade în
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starea de repaus, der n'avem nică un fapt positiv care să 

ne permită a determina forţele cari guvernă acest schimb. 

In studiul sumar ce vom face aci, distingem sub- 

stanțele istogenetice de productele de desasimilare : între 

cele dântâiu avem substanțele albuminoide seu proteice 

cu derivatele lor istogenetice, corpii graşi; între cele- 

lalte aşedăm substanțele idvocarbonale, acidele azotate şi 

meazotate, amidele şi basele organice, substanțele culorante, 

combinaţiunile cianogenului. Cât pentru principiile neor- 

ganice, nu se cunâsce âncă positiv în care din ambele 

categorii de substanţe trebue aședate. | 

[. SUBSTANȚE PROTEICE SEU ALBUMINOIDE 

Acestea sunt cele mal însemnate, căci se găsesc în 

tâte țesăturile și intră. în constiluțiunea celor mal multe 

substanţe alimentare. Organismele animale inferidre, pre- 

cum și embrionii tuturor animalelor sunt constituiți nu- 

mal din aceste substanţe, cari apoi daii nascere produc- 

“telor derivate; €r acestea se transformă și se reduc cu 

“mare înlesnire. | 

Constituţiunea himică a substanțelor proteice est 

âncă necunoscută; ele se compun din carbon, idrogen, 

oxigen, azot şi sulf, în proporliuni variabile; este nee- 

sact a se susține: presința fosforului (1). Ele se umflă 

când sunt puse în apă, se combină cu acidele și cu 

(1) Ecă composiţiunea quantitativă a acestor substanțe :- 

Albomină Fibrină Sintonină  Globatină Caseină 

Carbon „1... 535 626 BL O did O O46 

Oxigen .. 22,4 21,8 21,5 20,9 22,6 

ldrogen. .... e 7,0 7,0 73 - 6,9 7 

Azot, cc 155 17,4 16,0 16,5 15,7 

Și eee 16 12 li 1210,
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basele, şi sunt precipitate de acidele minerale. Acidul a- 

zotic le culorâză în galben, nitratul de mercuriii în roșu, 

iodul în cafenii inchis. Se disolvă în acidul cloridric, 

luând uă culâre violetă, 6r în presința zaharului și a a- 

cidulul sulfuric se culorâză în roșu stacojiii, și apol în 

violet. Tratate prin agenți oxidanți, prin distilare sei 

putredire, substanțele proteice dai nascere multor de- 

rivate, precum tirosina, leucina, acidul benzoic, acidul 

formic ș.a. Ele se presintă sub do& forme isomere, una 

solubilă în liquidele organismului și alta coagulată, a 

cărei presinţă se pote constata mai greu. 

Transformările răpedi ale substanțelor proteice dai 

nascere multor producte, al căror mod de genesă şi scop 

ne sunt pugin cunoscute, și din cari nu putem îrage uă 

noţiune esactă asupra constituțiunei acestei grupe de 

substanțe. Este stabilit 6nsă că testturile formate de 

aceste materii sunt timporare, d&r că acele formate de 

derivatele lor (substanța. elastică, cartilagiurile etc.) sunt 

fârte resistente și durabile. 

„Principalele substanțe proteice sunt : 

a) Albumina. Acesta este substanţa. cea “mai impor- 

tantă din organism; se coagul6ză între 550 şi 750. Ea se 

presintă sub forma liquidă și solidă; cea d'ântâiu este pre- 

cipitată de alcool, de acidele minerale, de acidul tannic și 

de multe săruri metalice; acidul acetic şi acidul fosforic nu 

o precipită, ci din contra o disolvă când este coagulată. 

Albumina este tot deauna combinată în organism. cu 

suda; formând ui anrâlburiinat de Sodium nu prea bine 

carăcterisat; ea, intră în composiţiunea, sângelui, a linfei, 

a chilului și a celor lalte liquide animale. Val6rea ei isto- 

genetică este fortemare, căcă dintr'ânsa se nasc în parte 

cele lalte substanţe istogenelice; . dâr în starea actuală
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a sciințel nu se pote aprecia; întrun mod esact acestă, 
valdre. 

Iimia modernă admite mat multe modificaţiuni iso- 
mere ale albumina (1). 

0) Fibrina. Ac6slă substanță se coagulcză de la sine 
la aer. Nu cun6scem fibrina în stare liquidă, dâr se 
crede a fi un produs de oxidaţiune al albuminel; ca. se 
coagul€ză în formă de filamente Și cu timpul pune în li- 
bertate serum ce conținea, cr chiagul devine mal mic și 
mal resistent. 

| 
Schmidt (2) susține că fibrina nu esistă în organism. în 

stare liquidă; ca se formâză din combinarea unei sub- 
stanțe fibri inogene să metaglobulină cu uă substanţă fibri- 
noplastică Scu paraglobulină, cari ar fi esistând în sânge 
Și în alte liquide. Schimburile nutritive răpedi ce se Ve- 
rifică în timpul vieţel ar fi împedicând combinarea ace- 
stor substanțe, care nu se face decât în liquidul mort, 
sub influința unui ferment(3). Acâstă teorie are tre- 
buință de confirmare. 

c) Sintonina Și miosina. Aceste substanţe albuminoide 
sunt conținute în protoplasma celulelor şi în fibrele 
musculare; ele se coaguleză între 320 și 500, Miosina se 
închiagă de la sine după morte Și produce rigiditatea ca- 
daverică. Sintonina este un produs de substituțiune ob- 
ținut prin tratarea cu acide a unor substanţe albumi- 
noide, conținute în liquidul muscular, Și cari întră proba- 
bil în categori la albuminatelor alcaline. 

(a). Seruin albumina, Albumina din ouele păstrilor, Parcdtumina, Para- 
globulina, Serum cuseină (care se precipită cu acidul acetic) şi Aibuminatele 
alcaline, ! 

(2) In Reichert's und Du Bois Reymond's Archiven, 1861 şi 1862, 
(3) Schmidt, în Piliiger's Archiy, Vol. VI, -
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d) Caseina nu se coaguleză de la sine, ci numai în 

presința liquidului gastric; tte acidele o precipită sub 

formă, de fulgi; la căldură se acopere cu uă peliță subțire 

de caseină oxidată. | 

„Ea este una din substanțele fundamentale ale laptelui 
mamiferelor, şi se găsesce și în liquidul gușei esofa- 

giane a porumbeilor; se susţine că ar fi esistând în. 

sânge și în tunica mediă a arterelor (Schultze). 
c) Globulina se coagulăză la uă temperatură mal 

înaltă decât albumina, și se depune sub forma unel mase 
globul6se sâii a unui coagul lăptos. Ea se găsesce în 

cristalinul ochiului și se turbură după morte; se dă 

numirea de globulină și substanței proteice conţinute î în 

globulele sângelui. 

f) Peptoni. Aceste substanţe sunt: derivate din sub- 

slanțele albuminoide, cari la început nu pot străbate 

membranele animale, 6r mai tărdiu devin difusibile 
prin acţiunea, liquidelor digestiunei și iau numele de 

peptoni. Aceștia nu precipită cu acidele, ci numai cu 

alcoolul; ei derivă şi din mucus şi din substanțele cle- 
i6se. 

9) Fermente. Aceşti corpi sunt produși din desasimila - 

_rea răpede a albuminatelor; se găsesc în liquidele sto- 

macului, ale intestinului, ale pancreasului și transformă, 

substanțele proteice ale alimentelor în peptoni. Altele 

transformă amidonul şi dextrina, insolubile, în glucosiu 

solubil, grăsimile neutre în acide grase și în glicerină; 
aceste fenomene himice aii uă importanță capitală pen- 

tru nutrițiunea organismului. 

“Lângă substanţele albuminoide se pâte aşeda Și emo- 

globina cu derivatele sele, corp de uă composiţiune com-
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plexă, în care intră uă substanță proteică, globulina, şi un 
pigment, ematina. | 

Emoglobina. se depune sub formă cristalină în urma 
descompunerel globulelor sanguine, mal cu semă când 
lăsăm să s6 evaporeze uă picătură, de sânge amestecată 
cu alcool sâă cu eter. Se pare că esistă mai multe va- 
rietăți de emoglobină în sângele vertebratelor ; ea crista- 
lis6ză în prisme, în tetraedre, în lame esagonale Și. în 
romboedri; aceste dot din urmă forme se observă nu- 
mal la câte-va rodătâre (veveriţă, chițcan);. forma. pris- 
matică este cea mal respândită (1). . | 

Soluţiunile de emoglobină se coagulâză prin căldură, 

și atuncă se descompun în ematină și în globulină. Ea 

se combină cu diferite gaze, precum : oxigenul, oxidul 
de carbon și protoxidul de azot, dând nascere la diferite 
substanţe cristalisabile. Emoglobina se găsesce mai cu 
semă în sânge și în liquidul muscular. Mai t6te substan- 
țele culorante animale sunt derivate din emoglobină; 
ele preesistă în organismul vii sâi sunt produce de 
descompunere artificiale. Cele conţinute în sânge sunt 
ematina, emina şi emaloidina; în bilă sâi mal bine în 

„calculele biliare se află Vilirubina, Viliverdina Și altele; 6r 
în urină se găsesce uroematina, urobilina, îndol și în- 
dican (2). 

Uă altă substanță importantă este pigmentul negru 
Sci Alelanina, care se presintă sub formă de granula- 
iuni forte mică; este uă substanţă. fixă care nu se di- 
solvă de cât în presința unei soluţiuni calde de potasă 
după un timp. îndelungat; ea este, ca și materia culo- 

(1) Preyer. Cristalele sângelui. lena, 1871. 

(2) A sc vedea partea specială pentru mâl multe amEnunte. Cons Beneke, 
Studiu asupra principiilor bilei. Giessen 1862.
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rantă a sângelui, uă substanță istogenetică care se gă- 

" sesce în interiorul unor celule poligonale sâă stelate; 
la animalele vertebrate superidre se găsesce mal mult în 

ochi, der la cele inferidre și la nevertebrate este forte 
respândită, mai cu semă la suprafacia corpului. Me- 

lanina sc formeză probabil din materia culorantă. a sân- 

gelui, ceea ce se învedereză mai cu semă în casurile de 

formaţiune patologică a. pigmentului. jr 

II. DERIVATE ISTOGENETICE ALE SUB- 
STANȚELOR PROTEICE. 

a) Keratina, macina şi substanța colloidă; acestea. sunt 
nisce principii pucin cunoscute, der. analoge cu albu- 

mina în ceea ce privesce produclele lor de descom- 

punere. 

Keralina se găsesce în celule bătrâne ale epidermu- 

lui, ale cpiteliilor și ale organelor dependinte de epiderm, 

(peri, unghii, pene, soldi etc.); este insolubilă în apă și 

conține 5%, sulf. 
Mucina se. găsesce în remăsitele membranelor mu- 

c6se, în liquidele sinoviale, în liquidul sticlos al ochiu- 

lu), în gelatina lui Wharton a embrionului ș.a. Nu se 

coaguleză prin căldură, der acidul acetic o precipită sub 

formă de lulgi. Ea nu conţine sulf, der este bogată în 

fosfat de calcium (Scherer). 
„Substanța colloide se presintă sub forma unei mase o- 

mogene și resistente, pe care acidul acetic nu o precipită; - 

-se găsesce în țestturile degenerate. și căte-uă dată în 

glanda tiroidă a omului. 

d) Substante collagene (gelatina şi condrina). Sub numele 

de substanţe collagene cun6scem în organism nisce
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principii cari j6că un rol important, întru cât formeză | 
materia intercelulară a celor mal multe din ţestturile 
conjunctive. Ele sunt bogate în azot şi în sulf, insolubile 
în apă rece, solubile în urma unci ferberi indelungate, 
după care depun uă masă gelatinilormă ce se nu- 
mesce cheii (colla). Se disting de substanțele proteice, 
fiind-că se culoreză în galben închis întruă soluțiune de 
zahar și acid sulfuric; gelatina sâi cleiul ordinar nu 
este precipitată de alcali și de acide, afară de acidul tân- 
nic, der este descompusă şi produce amoniac, leucină, 
glicocollă și alţi corpi. Gelatina formâză: basa organică 
a 6selor şi a, cartilagiurilor, se găsesce la păstri, în sâ- 
nul romboidal al măduvei spinărei; acalefii (medusele) 
și mulți molusci conţin acestă substanţă în mare quan- 

— titate. Leydig a găsito în corpul câtor-va larve de in- 
secte (Aeshna), unde el crede că ar fi conținută în nisce 
vesicule ale celulelor (1). Gelatina nu se găsesce în li- 
quidele organismului și trebue să admitem că derivă din 
substanțele proteice, până la probă contrariă. 

Condrina se găsesce în cartilagiuri ; ea este precipi- 
tată din soluțiunile ex de către acide. Tratată cu sucul 
gastric, sâă fertă în presința acidului cloridric, condrina 
produce un zahar. necristalisabil (condroglucosiu) ; 
pare a fi ca şi gelatina, un derivat din substanţele pro- 
teice, 

c) Substanta elastică sâă elastina. Acestă substanță di- 
feră de materiele collagene întru cât nu produce cleiă 
prin ferbere și se disolvă forte grei; acidul acetic nu o 
disolvă decât după mai multe dile de ferbere continuă; 
alcalii ati uă acțiune disolvantă forte slabă asupra ela-. 

(1) Leydig. Loc. cit.
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stinel; tratată cu acidul sulfuric nu produce decât leu- 
cină. Ea se găsesce în țes&turile conjunctive, în păreţii 
unor canaluri și servă chiar: de înveliș unor celule. 
Donders (1) susține că elastina se găsesce în t6te celu- 
Jele, în fibrele musculare, în membranele aniste ş. a. 0- 
rigina substanței elastice ne este pugin cunoscută (2). 

“UL. ACIDE GRASE ȘI GRĂSIMI 

Acidele grase se presintă în organism 'libere, sâi 
combinate cu uă basă metalică, (săpunuri), sc combi- 
nate cu uă basă organică (grăsimi neutre). 

Acestă basă organică este un alcool triatomic numit 
glicerina, 

Jo 
CĂH5 ÎHO să C3H803, 

lo | 

al cărui radical este glicerilul scii alilul C3H5. Acele trei 
molecule de oxidril (HO) ale glicerine! pot fi înlocuite t6te 
sc în parte de radicalul unui acid gras, dând nascere 
unei monogliceride, unel digliceride, sâă unei trigliceride; 
grăsimile neutre aparţin tâte acestul din urmă tip. 1 

Glicerina este introdusă în organism cu grăsimea ali- 
mentelor ; acâsta saponificânduse, glicerina devine liberă - 

(1) In Sieboid's und Kolliker's Zeitschrift fir wissenschaftlichen Zoologie 
vol. II. 

(2) Composiţiunea himică quantitativă a substanţelor derivate, 

Gelatină „ Condrină Elastină 

Carbon. . 1 cc. cr. 30,8 40,0 55,5 
Oxigen, e. 238 28,6 20,5 
ldrogen . 72 6,6 Dă 
Azot e 188 145 16,7 
Sul 08 4 —
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şi se combină cu acidele grase ale corpului formând 
grăsimile neutre. | 

Tâte acidele grase aparţin serielor organice CnH2n02 
şi CnH2n-202, 

a) Acide liquide din seria, CHH202; 
Î-iă Acidul formie CH202, care se găsesce în liquidul 

muschilor, al ereerilor şi al splinei, în glanda timus, în 
sud6re, în corpul furnicilor. . 

2-ea Acidul acetic C H4102, însoţesce acidul formic şi se 
găsesce în sânge, în urma abusului de b&uluri spirtăse. 

3-ea Acidul buliric C4H80? se gisesce împreună cu 
cele precedente, precum și în lapte, în glandele sehacee, 
ȘI în cavitățile digestive. Combinat cu glicerina formâză 
tributirina, | O.C4H70 

C3H50.C4H*0 
O.CÂI70 

care concureză la formațiunea grăsimei din unt. 
5) Acide din seria CaH2"02 sub formă solidă. Acestea 

sunt mal complexe și formeză de a dreptul grăsimele ne- 
utre; prin urmare ait uă valGre istogenetică. Ele se trans- 
formă în acide inferidre, 'apol se oxideză şi în fine se 
descompun în anidridă carbonică și în apă. 

1-iă Acidul palnitic” C15H305; intră în composiţiunea 
celor mai multe 'grăsimi neutre animale şi vegelale; 
se topesce la 620 și cristaliseză în soli cu strălucirea 
sidefului; combinat! cu glicerina formâză tripalmitina, 

„care este [6rte abundintă în organism: 

| 0.C15H310 
C311540.C16H310 

0.C16H310 
2-lea Acidul stearie C15H3602; este mai puţin respân- 

dit de cât cel precedent; se topesce la 690, și se găsesce
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împreună cu acidul margaric CI'H50?. E! cristaliseză în 

ace albe ca argintul, și combinânduse cu glicerina for- 

M6ză fpislearina [0.C E -0 
C3H510.C18H350 

0.C18H350. 

c) Acide din seria CPH?n-202, Aci avem un singur acid 

împortant : acidul oleic C18H%402, care este liquid la tempe- 

ratura ordinară și se solidifică la —49%. Cu glicerina 

formeză. una din grăsimele cele mal importante ale or- 

ganismuluy, trioleina, 
0.C18H330 

C3H% (0.C18H5%30 
0.C15H3%0 

Grăsimile neutre sunt produse de combinarea gliceri- 

nel cu un amestec de acide grase. Ele sunt incolore, mak 

uş6re de cât apa, şi rele conducătâre de căldură și de 

electricitate ; insolubile în apă, se disolvă în alcool cald 

şi în eter. Sunt bogate în carbon, (de aceea ard cu uă fla- 

cără lumin6să) şi se descompun în glicerină și în acide 

grase la 2200, sub acțiunea vaporului de apă. Espuse la 

aer, grăsimile devin râncede, absorbind oxigenul, şi dând 

nascere unor acide grase volatile; în presința apei Și a 

alcalilor se saponifică. Ele nu se pot separa din grăsimea 

naturală a corpului, der saii putut obţine în mod axtifi- 

cial (Pelouse şi Berthelot). 

Corpii grași în corpul animalelor se găsesc în stare 

liquidă sii solidă, după cum grăsimea neutră este mal 

mult sâă mal pugin disolvată în trioleină; după mârte 

ele iati tâte consistenţa seului. Grăsimea esistă în tote 

liquidele și țesăturile în proporţiuni variabile d sub 

(1) Sp. ex. Chilul conţine, 0,05% de grăsime, creerii 8 lo nervit 220) o ţes 

sătura adipâsă 82,10/, măduva 6selor 960,3 |
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forma unor picături maj Mari set mal mici. Câte uă dată după mârle ele cristaliseză în ace [6rle fine, cărora se dă numirea de cristale de margarină. 

Utilitatea corpilor grași este [6rte mare în organism; ei umplu spaţiurile gâle ca. nisce perniţe, se opun per- deril căldurei când sunt acumulați, moie unele țesătură superliciale, se descompun în acide grase și în glicerină Sub acțiunea unui ferment conținul în sucul pancrealie (CI. Bernard), Și se saponifică descompunend carbonalele alcaline. Sub acţiunea fermentelor proleice se descompun 
în acide grase şi în alte producte, cari, la rândul lor, se desfac în anidridă carbonică și în apă, fenomene înso- cite de desvoltare de căldură. Grăsimile neutre provin din alimente; la om Și la câte-va animale ele provin și din substanţele idro-carhonate. 

Lecitina (C**HSAzPRO?) este uă substanță grasă fosforată și azotată care se găsesce în substanța cere- brală, în sălbenușiul oului de găină, în globulele sanguine, 
în bilă, în spermă, etc. Sâmănă cu cera, se topesce în- 
dată și se disolvă în alcool Și în eter ferbinți. Uă com- posiţiune analogă are mielina, descoperită de Virchow (1) 
care presintă uă structură microscopică specială; ea are 
aspectul unor mase de forme fârte variabile, provădute 
de un părete gros; se umilă în apă și se disolvă în alcool 
Și în eter. Mielina nu pare nsă a fi uă substanţă himică 
particulară, fiind-că Neubauer a obținut?o: sub formă de 
picături, tratând acidul oleic cu amoniac. 

Aci putem aședa și așa numitele corpuseule amiloide de 
formă, rotundă, cari sâmănă cu granulele de amidon ȘI 

reamintesc prin reacțiunile lor proprietăţile amidonului 

(1) Pirchon's Archiv, Vol, V,
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şi ale celulosei. Ele se găsesc în centrurile nervâse la 
cadavrele în putrefacțiune, scii în stare patologică. 

La animalele tunicate masa velatin6să intercelulară 

conține uă substanţă identică cu celulosa (1). 

IV. SUBSTANȚE IDROCARBONATE 

Aceste substanțe sunt ternare și coprind cel pugin 

$6se atome de carbon; idrogenul și oxigenul sunt în a-: 
ceeași proporțiune ca în apă (2: 1). Ele se împart în trei 

grupe : 
“Glucosii C6H1206, cari se consideră ca aldeidele unor 

alcooluri esatomice, precum mannila și dulcila. IN 

Zaharuri propriii disse CI2H22011, considerate ca ani- 
dride poliglucosice, adică derivate din 2 molecule de 

glucosiu, cari ati perdut uă moleculă de apă. | 

“Cellulosa şi isomere C6H1%05, anidride monoglucosice. 
Idrocarbonatele sunt neutre, Și câte-va cristaliseză ; cele 

solubile se găsesc disolvate în liquidele animale si 

combinate cu alte substanțe. Ele se transformă uşor u- 
nul în altul, mai cu semă sub acțiunea fermentelor albu- 
minoide ; tratate cu acide minerale slabe se transformă 

tâte în glucosiu (zahar de struguri.) 
Idrocarbonatele sunt producte vegetale, afară de lac- 

losa; celulosa are chiar, la aceste ființe, uă valdre istoge- 

netică [6rle mare; la animale, din contra, ele sunt în stare 

de disoluțiune și par a fi produse din desasimilarea 
substanțelor proteice să a celor alimentare; descom- 
punându-se succesiv şi oxidându-se, ele se resolvă. în 

fine în anidridă carbonică și în apă : 

(2) Schacht, în Miillez's Archiv, 1851, 
.
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C6H1206—2C2H60+ CO2; C21160-+ 60=2C02+-3H20 glucosiu ' alcool 

La acestă regulă face escepţiune inosita sâi zaharul 
muscular. 

4) Zaharul de struguri s6i glucosiu : CSH!206.+-H20; 
cristalisâză în mase neregulate, câte uă dată în prisme 
monocline, solubile in apă; în presința polasei precipită 
protoxidul de cupru din sulfatul acestul metal. In pre- 
sința baselor și a substanțelor azotate, glucosiul fermen- 
teză, lwansformându-se în acid lactic Și apoi în acid 
butiric : | | | 
C6H1206=—2C3H603; 2C3H603-- 02=C:H8024-2C0-+-9H120 

ac. lactie ac. butiric, 

Glucosiul se găsesce în substanțele alimentare vege- 
tale; el se formeză Și din amidon sub acţiunea salivei, 
a liquidului pancreatic Și a celui intestinal; ast-fel absor- 
bit, el trece în chil Și în sânge, din care apol dispare 
transformându-se în anidridă carbonică Și în apă. Claude 
Bernard a observat că-el se găsesce la animale în urma 
iritațiunei măduvei prelungite; se ma! află în mar- 
quantitate și în urina diabeticilor. 

0) Inosita s6iă zahar musculay : CSH1206.+-2H20. Acest 
glucosiu, descoperit de Scherer, cristaliseză în prisme 
monocline; se disolvă în apă Și în alcool ferbinţi, din cari 
se depune sub formă de lamele strălucitre. Este forte 

“r&spândită în organism și provine din descompunerea 
| substanțelor istogenetice; se găsesce în muschi, în pan- 
creas, în renichi, în splină, în ficat ȘI chiar în substanța 
cerebrală (Miller). 

c) Zahar de lapte seu lactosă: C1H22011+H20, Cristali- 
s6ză în prisme oblice, și este pucin solubil în apă; re- 
duce oxidul de cupru ca și glucosiul, și în presința
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caseinel se transformă în acide lactic și butiric. Lactosiul 
este una din părţile constitutive ale laptelui, și quantila- 
tea lui depinde de proporțiunea substanţelor idrocarbo- 
nate ce animalul absorbe; se pare că lactoza se desvollă 

din glucosiu sub acţiunea glandelor mamarii, car lu- 

creză ca fermente. 

d) Substanţa glicogenă CSH1005; acestă substanță, des- 

coperilă de Cl. Bernard (1), trebue aședată între amidon 

şi dextrină; ea se umilă în apa caldă și se descompune 

în dextrină şi în glucosiu, sub acţiunea unui ferment 

conținut în celulele epalice. Se giăsesce în ficat în stare 

granul6să, în muşchi, în testicule, în ovariu și în câ- 

teva țesături embrionare. Materia collagenă pare a juca 

mare rol în formațiunea substanței glicogene, pe când 

substanțele grase nu concureză la acestă producțiune; 
glicogenul se desvollă mai cu sâmă din materiile idro- 

carbonate ale organismului. 

e) Deztrina (C5H1005) este solubilă în apă, culorâză 

în violet soluțiunea de iod în iodur de potassium, și ab- 

„sârbe uă moleculă de apă transformânduse în glucosiu, 

sub acțiunea. acidului sulfuric diluat, a diastasei, sâi a 

salivei. Se găsesce în sângele erbivorilor, în ficatul și în 

muschil cailor hrăniţi cu ov&s (Limpricht). o 

V. ACIDE ORGANICE 

Afară de cele dos serii: de acide grase descrise mai sus, 

organismele animale mal coprind uă serie de acide, cari 

sunt fără îndoslă produce de desasimilare : 

Acide ternare. In acâstă categorie se coprind câte-i a 

acide cari nu conţin azot. 

(1) Zecons sur la physiologie du systome nerteuz. Paris 1559, 
. . i 2 .
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a) Acidul lactic C3H6O3, se produce din fermentarea 

amidonului și a zaharurilor, și se găsesce în sucul ga- 
stric, în intestin, în creeri Și în multe liquide glandulare; 
el se combină cu basele formând săruri, între cari este 
însemnat lactatul neutru de calcium (C3H503)2Ca+ 5 H20. 
In. muschi se găsesce un acid isomer cu acesta, numil 
ac. paralactic, al cărui compus cu caleium conţine nu- 
mal 4 molecule de apă. “ 

d) Acidul oxalic C2H204 este abundent în vegetale ; 
în corpul animal se găsesce în stare de ozalat de calciu 
(C204Ca+3H20); insolubil în apă, cristalisâză în oc- 
taedre asculite sâă cu muchile și unghiurile trunchiate. 
Acidul oxalic se găsesce în organism în urma unei ali- 
mentaţiuni cu b&utuni bogate în anidridă carbonică, s6it 
cu substanțe vegetale ; se mal formeză şi din oxidaţiunea . 
acidului uric. Oxalatul de calce intră în composiliunea 
calculelor urinare. | 

c) Acidul suceinic CAHCO+ se formâză din oxidaţiunea, 
acidelor grase Și se găsesce în mal multe liquide glan- 
dulare, în splină, în timus Și în glandele liroide. 

Acide animale azotate. Acestea ai lost obţinute de hi- 
miști în, mod artificial și nu se găsesc tote în slarea 
naturală în organism; ele sunt nisce producte de des- 
compunere ale substanțelor islogenelice, și mai tâte 
intră în composiţiunea urinei Și a liquidului fierei. Cele 
mal însemnate sunt :. 
a) Acidul uric C*H%A7403, se presintă în cristale mi- 

croscopice de diferite forme; acele din urină aă în 
general forma une! lentile biconvexe, âr câle-uă-dală se 
presintă în prisme drepte scii liunghiulare, Este forte 
pucin solubil în apă și formâză în general: cu basele nisce săruri acide, precum urat de sodiu Și urat de
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ammonium. Acidul uric evaporat, în presinţa acidului 
azotic, lasă un deposit. roșielic care se coloreză în roșu 

deschis cu amoniac, și în urmă devine violet în pre- 

"sința potassei caustice. Acidul uric se găsesce mal cu 

s6mă în urina omului și mai pugin în urina carnivorelor;., 

esislă în sânge, în creeii,.în splina omului, în r&nichii 

şi în plămânii boului. EI este un produs de descompu- 

nere a ţesăturilor, și de aceea este forte respândit î în 

organism ; descompunânduse, produce și urea. 

)) Acidul ippurvic, C9H'AZO5, cristaliseză în prisme 

romboedrice, are uă reacțiune acidă și se disolvă în 400 

de părţi de apă rece. Incăldit în presența acidelor și a 

alcalilor, absârbe apa și se transformă în acid benzoic 

şi în glicocollă: El se găsesce în sângele şi în urina o- 

mului și mai cu sâmă a erbivorilor ; este un, produs .de 

descompunere a substanțelor azotate. Acidul benzoic 
şi untul de migdale amare, întroduși în organism, sun 

eliminaţi sub formă de acid ippuric. 

“ 6) Acidul colie este un corp neazolat, care, com- 

binâudu-se cu glicocolla sâu cu taurina, formâză do 

acide, cari intră în composiţiunea bilei: acidul glicocolic şi 

acidul taurocolic ; acest din urmă conţine și sull. 
Acidul glicocolic cristaliseză în ace fârte fine, solu- . 

bile în apă, în alcool și în alcali, insolubile în eter. In 

presința zahărului și a. acidului sulfuric, acest acid se 
culoreză în violet. - 

Acidul taurocolic se descompune uşor, nu cristaliseză 

şi este fite solubil; disolvă cu înlesnire corpi g grași, 

și fârmâză săruni (taurocolate) când se combină cu ba- 
sele alcaline. Amândoă aceste acide neesistând în 

sânge, trebue să admitem că sunt elaborate de celu- 

lele epatice.
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VI. AMIDE ȘI BASE ORGANICE 
Sub acest nume Frey (1) coprinde mai multe sub- 

stanţe provenite din reducerea celor islogenetice. 

q) Urea : Az?H4CO 
este un corp neutru, abundent mai cu semă. în urina u- 

mană, care cristaliseză în prisme trunchiate prin una 

sâii do& feţe la estremități; solubilă în apă și în alcool, 

ea este insolubilă în eter. 
Urea. se combină cu acidele și formâză mal multe să- 

“ruri, între cari distingem azotatul Și oxalatul, pentru că 

ne servă ca să recundscem cu înlesnire acest corp. 

Absorbind apă, urea se transformă în anidridă carbo- 

nică și în amoniac: 

CH+Az20+ H20 = C02+ 2AzH3; 

aceiași reacțiune se verifică în presența substanțelor 
proteice și saline. Creatina și allantoina tratate cu alcali, 
și acidul uric, tratat cu acide oxidante și cu polassă cau- 
stică, pot produce urea. 

Urea se găsesce în urina umană în proporţiune de 

> 21/2—3 9/0. în sânge, în chil și în linfa mamiferelor, 

în creerii cânelui (Staedeler), în sudore, în bila boului 
și a porcului (Popp). Ea este un produs de descompu- 

nere; hrana copi6să, precum și activitatea musculară, 

măresc quantitatea de ureă secretată de r&nichi ; ea. pro- 

vine probabil, din oxidațiunea altor base organice, pre- 

cum creatina, guanina, cari la rândul lor sunt produele 

de desasimilare a substanțelor proteice. | 

0) Guanina C3H3Az50 a fost descoperită în guano (es- 

cvemente de păsări) și produce cu acidul azolic uă sare 

(1) Tractat de istologiă şi istohimiă
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caracteristică prin cristalisaţiunea sea; ea Sa putut 

transforma în xantină, și se găsesce la om în pancreas: 

c) Sarcina sii îpoxantina CSH+Azi0, se recunosce a- 

semenea după formele cristaline caracteristice ale azota- 

tului și ale cloridratului săi; ea, se găsesce în sângele 

boului și al calului, în muschi, în cord, în ficat, în 

splină, în corpul iroid și chiar în rănichi. 

4) Xantina CSEI+Az+02 este un produs de oxidaţiune a 

sarcinel și se găsesce mai mult în calculele urinare; în 

mică quanltitate se află în muschi, în glande, în creeri 

şi în urină. 

e) Alantoina CAHISAzi05 cristaliseză în prisme rom- 

poedrice ; este puţin solubilă în apă, mal mult în alcool, 

insolubilă în eter; ea se combină cu oxidele, şi sub in- 

fluenţa fermentelor se descompune în săruri amonia- 

cale și în urea ; ea întră în composiţiunea. liquidului al- 

lantoidian. al embrionului și în urina viţeilor tineri; sa 

găsit asemenea la copiil de curnd născuţi și la, femeile 

însărcinate. ai 

£) Creatina C4H9Az302-+H20 este neutră, se disolvă 

numal în apă caldă și cristalisâză în prisme romboidale 

transparente ; disolvată, în acide şi încaldită, creatina 

perde uă moleculă de apă și se transformă în creatinină, 

care, încăldită în presența. apel de barită, produce urea 

și un compus numit sarcosină. Creatina se găsesce în 

liquidul muscular la vertebrate, în liquidele creerilor 

şi pote chiar în sânge; ea se pâte considera ca un pIo- 

dus de descompunere a muschilor şi a substanței 'cere- 

- brale, şi pare că dă nascere la, cea mai mare parte a u- 

reci esistentă în organism. 

9) Creatinina C+H"Az50 cristaliseză în prisme mono- 

cline şi este alcalină, pe când creatina este acidă; ea se
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produce în organism din creatină, și sc găsesce in liqui- 
dul muscular și în sânge. - 

h) Leucina CSHI(AzH20: se produce din descompu- 
nerea aslilicială a substanțelor proteice prin acide s6i 
alcali. Esperienţe făcute de curând ati arălat că leucina 
este un produs de descompunere forte răspândit în-or- 
ganism. Ea cristalisâză în prisme clinorombice sâă în 
geode f6vle caraclerislice ; masele cristalisate de leucină 
se presintă sub forme sferice sei emisferice, formate din 

„strate concentrice, sâii de tot omogene, semnând atunci 
cu celulele adipâse. Este'solubilă în apă și sc volatili- 
s6ză, dâcă o încăldim cu precauțiune; căldura răpede o 
topesce şi o descompune. 

Leucina se produce din putredirea substanțelor isto- 
genetice sâi din descompuneri fisiologice ce se verifică 
în organism, mai cu sâmă în splină, în pancreas, în glan- 
dele salivare, în timus, în plămâni. Ea este un produs 
de descompunere glandulară, cr nu musculară, de aceea 
ea este eliminată prin sucurile. glandulare; Frerichs Și 
Staedeler susțin că -ea se descompune în amoniac și 
în acide grase volatile. 

1) Tirosina C?HILAz03, insoțesce leucina, ânsă în quan- 
tități. mai mici; cristalisâză în ace albe, de multe ork 
grupate în mod particular; pentru a) recunâsce presința, 
0 tratăm cu acid sulfuric concentrat, și apoi cu perclo- 
rur de fer; atunci se culorâză în violet (reacţiunea 
lu Piria). Se găsesce în mare quantitate în splină ȘI în 
pancreas ; este probabil că ca se descompune în ficat, Și 
ia parte la producţiunea acidului glicocolic. 
-J) Glicocolla C?H3(Az112)0:, resultă din descompunerea 

acidului ippuric din urină și a acidului glicocolic din 
ficat; cristalisâză în prisme romboidale monocline, se
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disolvă în apă şi are un gust dulce; se combină și cu 

acidele și cu basele. Este probabil că se formeză în or- 

ganism uă Substanţă analogă cu glicocolla, din descom- 

punerea substanțelor collagene, care, combinându-se cu 

acidul colic, formeză. acidul glicocolic, er combinat cu a- 

cidul benzoic, produce acidul ippuric.. Aceste acide des- 

compunându-se, substanța, în. cestiune absrbe apă și 

devine glicocollă. Uă parte din glicocollă este eliminată 

prin urină sub formă de acid ippuric, 6r altă parte trece 

în sânge. ” 

E) Taurina C2H?AzS05, conţine 25%, sulf; cristaliseză 
în prisme romboidale incolore, și se descompune numai 

în presința acidelor minerale. Taurina, se produce din, 

descompunerea. acidului taurocolic din ficat, și se gă- 

sesce și în r&nichi și în plămâni. Buchner a observat că 

în presința unul ferment conținut în b&șica fierei, tau- 

vina se descompune în carbonat de amoniac, acid 

sulfos și acid acelic; acesta formeză acetate, Gr acidul 

“sulfos, combinat cu sodium, produce un sulfit, care, oxi- 

dându-se, dă nascere sulfatului sodic; acâstă sare este 

eliminată prin urină. . | 

VII. COMBINAȚIUNILE CIANOGENULUI. 

Organismul animal conţine acest radical organic în 

stare de sulfocianat de potassium CKAZS, care se găsesce 

în forte mică quanlitate în salivă. 

VIII. SUBSTANȚE NEORGANICE. 

Corpil minerali jâcă mare rol în organism, dâcă judecăm 

„după quantitatea î în care se află în corpul animal; cele 

“solide represintă, în termen mediu, 4—70/g din tot corpul.
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Substanțe gazâse : 
Acestea se găsesc în spaţiurile libere ale corpului, ori 

disolvate scii combinate în liquidele organismului. 
4) Ozigen; se găsesce liber sâii combinat cu elemen- 

tele sângelui. | 
D) deo; se allă în substanțele organice, seii liber în 

cavitățile corpului, cari conţin aer. 
c) Anidrida carboniei este combinată cu basele neor- 

ganice sâă liberă, [iă în stare gaz6să, flă disolvată în 
liquidele organismului ; ea este unul din produclele des- 
compunere! finale a tuturor subslanțelor organice, și este 
eliminată mai cu sâmă prin aparatul respiratoriu și în 
mică quantitate prin pele. 

Se mal găsesc în mică quanltitate și următorele gaze : 
îdrogen, ca produs al digestiunei în intestinul subţire, 
idrogen sulfurat în intestinul gros, și idrogenul proto- 
Carbonat, care se produce tot-deauna la om. 

Compuși binari nemetalici ; cel mai importanți sunt : 
4) Apa, care este indispensabilă vieţei și este răspân- 

dită în tot organismul; ea formeză idratele, disolvă sub- 
Stanţele organice, permiţând schimbul între densele, intră 
în composiţiunea, cristalelor și transportă materiile ali- 
mentare în sânge și în țesături. Corpul embrionului 
uman conţine 89 şi 900/, de apă; în etatea adultă ca 
formâză 70%, din tot corpul; quantitatea de apă vari- 
€ză IGrte mult după organe, dâr chiar în cele maj solide, 
precum 6sele, ea esistă în proporțiune însemnată (1). 

b) Anidrida silicică; se găsesce liberă seu sub formă 

(1). Dăm aci proporţiunea. centesimală de apă în diferitele părți ale core 
pulur : Smalt 0,206; dentină 10; 6se 13; țesătură elastică 49,6; cartilagiu 55; 
creeri 75,5; splină 76,59 ; muschi 77; sânge 79; chil 93; linfă 98; liquid 
cefalorachidian 98,8.
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salină în sânge, în salivă, în bilă, în 6se, în dinți și 

mai cu s6mă în peri; ea intră în organism prin alimente; 

uă parte este eliminată de intestin și alta este absorbită 

de sânge și apare în secreţiunile glandulare. Ea. se mal 

găsesce în mare quantitate la mulți spongiari și la radi- 

olari. | 

In sucul gastric se găsesce și uă mică quantitate de 

acid cloridric. Glandele salivare ale unor moluscă conţin 

și acid sulfuric liber în quantilale considerabilă. 

Sărunl de calcium. Varul și suda sunt basele inorganice 

cele mai însemnate ale organismului animal. Calcium 

se găsesce combinat cu acidul fosforic, cu acidul carbo- 

nic, cu clorul şi cu fuorul, formând următărele săruri : 

«) Yosfate de calcium; acidul fosforic tribasic se combină, 

cu calcium formând un fosfat acid CaH4Ph205, un fosfat 

neutru CaHPNO4 şi un fosfat basic Ca3Ph?08. Acest din . 

urmă întră în composițiunea 6selor și u dinţilor (mai cu 

sâmă la smalt), şi se găsesce şi în urină; fosfatul acid de 

calcium provine din substanţele alimentare și intră în 

composiţiunea tuturor. părţilor liquide și solide ale orgă 

nismului. Fosfatele de calcium sunt evident îndestrate, de 

proprietăți istogenelice, căcă sunt între compușii cei mal 

indispensabil ai corpului animal. | 

U) Carbonatul de calcium CaCO3 se găsesce în stare 

amorfă în 6se și în dinți ; în urechea internă formâză 

nisce concrețiuni numite ctolite. La. vertebratele inferidre 

este mal respândit, căci să găsesce, d. ex., la brâscă, 

în învelișurile cerebro-spinale, în partea anterisră a co- 

l&nei vertebrale. Scheletul estern şi intern, adică scoica 

moluscilor, precum şi dermascheletul crustaceilor și al 

tuturor animalelor inferiGre, este format în mare parte 

"de carbonat de calcium. La om proporţiunea de calce
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este 89,8%, pentru smalt, 66,7 pentru dentină, 58 pen- 
tru 6se, etc. 

€) Clovur şi flitova de calciu (CaCI: și CaFl:); cel dân- tâiu se găsesce numai în Sucul gastric; luorurul se gă- sesce în mică 'quanltitate în 0se și în smaltul dinților, - Sărurile de magnesiun, sunt în quantilate mai mică de cât cele de calcium ; fosfatul de magnesium însoqesce pe cel de calcium Și "| întrece ca quantitale în muschy Și în glanda limus ; el intră în mate quantitate cu ali- mentele vegetale, dâr uă parte străbate aparatul di- gestiv fără a, fi absorbit, 
-Fosfatul de amoniac și de magnesium se formâză „când esistă uă materie organică în pulredive, care des- voltă prin urmare amoniac; (MgAzIIPRO414-6H20). A- cestă sare cristalisâză în rombocdre cu diferite modifi- cări;, ea se găsesce în escremente, în urina, alcalină și în tote materiele animale în pulredire. | 
Carbonatul de magnesium esistă probabil în 6se; se găsesce carbonatul acid în urina crhivorilor. 
Săruri de sodium. Aceste săruri iati parte activă. la transformările himice ale estturilor ; suda se combină „ŞI cu substanțele proteice; combinată cu acidele bilei, suda j6că un rol imporlani, în secrețiunea acestul [i- quid. | | 
4) Clorur de Sodium NaCl; acest corp forte solubil, cristalis6ză în cubi, de ordinar sub formă de tremil ; el esistă în tote părţile organismului în proporțiune de 0,5%/,. Când organismul absârbe uă prea mare quantitate de sare, escesul este eliminat prin urină; ca se află în quantitate însemnată Și în cartilagiuri. Diferite esperi- enţe par a fi demonstrat că sarea JOcă un rol important în nutrițiunea  țesălurilor, astiel că o pulem considera
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ca un aliment și ca uă substanţă istogenetică -indispen- 

sabilă. 

V) Carbonatele de Sodium (Î (Na: >C. 03 și Na[ICO5) se găsesc 

în cenușa organelor și disolvate în liquidele alcaline 
(sângele, linfa, urina erbivorilor) ; ele disolvă şi câte-va 
din substanţele proteice. | 

c) Fosfalele de Sodium (Na?HPhO* și NaH2Ph0% neutru 
şi acid ([osfatul basic nu esistă. în . organism) se găsesc 

în sânge, în lapte, în bilă și în ţesături; rolul lor este. 

pugin cunoscut; ele sunt eliminate prin intestin și prin 

r&nichi. | 
d) Sulfatul de Sodium (Na?30%) se găsesce în liquidele 

organismului, afară de sucul gastric, de bilă și de lapte. 

Nu i se cun6sce valdrea istogenetică, ci pare a fi un pro- 

dus de descompunere, provenind 'din sulful substanțe- 

lor albuminoide, care se oxideză transformânduse în 

acid sulfuric, și apoi se combină cu suda din cele lalte 
săruri. Ea 

Diferite substanţe inorganice. Câte-va alte metale se 

mal găsesc în corpul animalelor, însă în proporțiună 

mici. 

a) Compuşi de potassiam : presința acestora. depinde de 
regimul alimentar; la. erbivori și la om esistă în sânge 

numay săruri de sodium, der în câte-va țesături sărurile 
de potassium sunt mal abundinte de cât cele de sodium. 

Clorurul de potasium KCI însoţesce pe cel de sodium, mal 

cu sâmă la erbivori; în globulele de sânge și în liquidul 

muscular cl covârşesce clorurul de sodium (Schmidt și 

Lichig). Urina erbivorilor conţine bicarbonat de potas- 

sium KIICO3, cr liquidul muscular presintă urme de 

fosfat de potassium. 

b) Săruri amoniacale. Amoniacul este în f6rte mică
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quantitate în stare fisiologică; asupra compușilor luY 
avem noţiuni forte vage : este probabil că sucul ga-" 
stric conţine 6re-care quantitate de clorur de ammonium 
AzHĂCI; 6 sesquicarbonatul cu bicarbonatul de ammo- 
nium, (AzHS)11904C202 și (AzIIAJHCO3, se găsesc în ae- 
rul cspirat, în urina descompusă, în glandele vasculare 

„Sanguinc, în sânge și în ganglisnele linfatice. 
€) Siruri de fer. Acest melal este fârte răspândit în 

țesăluri, unde intră cu materiile alimentare; el ia 
parte la composițiunea, emalinci, a uriuci și a melaninci; 
se găsesce în chil, în lină, în urină, în sudâre, în bilă, 
în lapte, și în multe țestluri solide. Clorur de fer se află 
în sucul gastric al cânilor, &r presința fosfatului de fer 
nu este âncă bine demonstrată. 

d) Munganes şi Cupru. Aceste dot metale se află în 
forte mică quantitate; cel dântâii însoțesce ferul pre- 
tutindeni, Gr cuprul se găsesce în sânge, în bilă și este 
eliminat de ficat. 
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CELULA 

a. 

B. ELEMENTE ANATOMICE ALE CORPULUI ANIMAL 

Tâte organele din care este constituit corpul unui ani- 

mal sunt formate de nisce elemente fundamentale, mi- 

croscopice, având. fiă-care uă. individualitate proprie atât 

morfologică cât şi fisiologică; aceste elemente fundamen- 

(ale, considerate isolat, nu diferă mult între dânsele, der 

grupate în diferite moduri, dati nascere unor individe 

morfologice de uă ordine mai complexă, cari presintă 

între dânsele diferinţe destul de stabilite. Aceste elemente 

se numesc celule, Gr individele formate din uniunea lor 

imediată sunt țesăturile. | 

Celula dr, constituind adevărata unitate organică 

şi fiind forma ultimă și nereduclibilă a oxi-cărui orga- 

nism, merită se fixeze cea dântâiu atenţiunea nostră, 

atât sub punctul de vedere morfologic, cât și sub punc- 

tul de vedere fiziologic. 

CAPUL 1. CELULA. 

Ş1. Morfologia celulei. 

Când dăm celulei, precum a tăcut pentru prima Gră 

Schwann, importanța de element primordial al orga- 

nismului, acâsta. nu însemneză că n'ar esista elemente 

organice mai simple de cât celula, ci numai că celula 

este primul stadiu de diferențiare a materiei animale. 

In adevăr, esistă organisme viețuilâre cărora Haeckel 

“a “dal numele de citode, formate numai de uă simplă 

masă protoplasmatică informiă, susceptibilă &nsă de ma- . 
x
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nifestaţiuny vitale, precum nutrițiune, reproducere, miș- care; acestea se giisese în categoria protistelor, Și des- voltânduse prin dobândirea unui nucleu, și de multe ori a unej membrane, dati nascere individului organic, care se numesce celulă (1). Sa 
Asemenea nu putem considera ca elemente organice granulaţiunile, vesiculele, cristalele Și (6te acele părticele microscopice, cărora cu puţină esactilate se dă numele de molecule organice, şi pe cari microscopul ne permite să le observăm în țescturi sâui în liquidele organice, unde presintă acea agilațiune particulară cunosculă sub nu- mele de mișcarea moleculară Vroicniană. Acestea sunl nisce pării isolate, fără viGță propriă, de uă importanță secundară, pe când celulele sunt representanții  vieţei organice, posedă proprietăți anatomice Și [isiologice; cu un cuvânt, sunt fiinţe vii. 

| Definiţiunea celulei nu pote fi dată în pucine cuvinte, din causa complexităței CI și a interpretărilor variale ce se dai diferitelor părți cari o compun. Identitatea între celula animală ȘI cea vegetală, preconisală de Schwann, ȘI-a perdul mult din importanţa sea, de când se cunosc celule lipsite de 1nembrană propriă, şi se scie că impor- tanța membranei, care pentru Schwann era capitală, nu este de câl relativă (2). a 
Or cum ar fi ns, uă celulă, sub forma ei cea mai com- pleclă, apare formată dintr'un corp cenlral, numit nateleă, conţinând un corpuscul mai mie (nucleol) şi înconjurat de uă materie mâle protoplasmatică numită substanță celu- lară s6i corp celular. Limita esteridră a celulei. este for- 

(1) Atât citodele cât și celulele intră în categoria Plastidelor lut Haechkel (Y. Incercările de psihologiă celulară ale acestui autor), (2) Virchorw, Patologia celulară p. 5—9,



CELULA . 1 

mată câte uă dată chiar de substanța mâle sâii de un 
strat resistent cortical al acesteia, sâă chiar de ui mem- 
brană isolabilă, membrana celulară; acesta pote dobândi 
chiar uă grosime considerabilă. 

În organismele tinere celulele presinlă uă ore-care 
unilormitate ; dâr, desvoltându-sc, ele suferă modifica- 
iuni variate sub diferite puncte de vedere. 

Mai ântâiu, cât pentru volumul lor, el este forte vari- 
abil, de și mal tot deauna microscopic ; dâcă ânsă con- 
siderăm oul ca uă celulă, atunci ouele păserilor ne 
represintă cele mai mari celule cunoscute (1). în gene- 
ral Gnsă, uă celulă trebue considerată ca un element 
forte mic. Ceea ce merită a fi notat este, că diferințele de 
volum ale celulelor “sunt constante în diferitele. clase 
de animale; astfel, între vertebrate, celulele unor organe 
sunt mai mari la pesci și Ja anfibil de cât la mamifere 
ȘI la păsări; este apoi cunoscut că celulele la salaman- 
dră și la Proteus sunt mai mană de câl la (6te vertebra- 
tele. Asemenea şi artropodii, în câte- -va organe, pre- 
cum intestine, vase urinare, ai celule mal mari de cât 
în organele corespundătre la molusci, la vermi; cr la 
acestia ganglionele cerebrale sunt formate de celule 
forte mark. Din contra, animalele inferidre, precum infu- 
soriă, luate mal nainte drep! unicelulare, 'dâr a căror 
complicaţiune de structură a fost în urmă dovedită, tre- 
buie să admitem că ai și ele organele lor compuse 
din elemente celulare, âns& atât de mică, încât cu actua- 

(1) Oul uman ndjunge până la ho de him, în diametru, pe când globulele 
sângelui nostru nu tree peste 7,9, de mm. Celulele ţesăturilor adipâsă 
și nervosă pot ajunge până la 7i.0p Şi chiar 11/09 de mm,
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lele n6stre midlâce de observaţiune nu pulem să le 
urmărim formele și proprietăţile (1). 

Mal numerâse variațiuni întâmpinăm în privinţa for- 
mei esteridre a celulei. In general ele sunt sferice, ccea 
ce se observă mal bine la organismele unicelulare (gre- 
garine); dâe din causa contactului reciproc ele pol fi 
comprimate în diferite sensuri, devenind turtite sâă lun- 
gărele. | 

Celulele turtite pot presinta forma unui disc rotund, 
precum sunt globulele sanguine la mamifere, oră a unor 
plăci sci solzi, precum sunt celulele epiteliale (2). Dâcă 
compresiunea a fost laterală, atunci celulele iat forme 
lungăreţe, cilindrică sâu conică, cari la rendul lor pre- 
sintă mal multe varietăți. | | 

In alte casuri, celulele devin fusiforme, cu câte uă 
prelungire la fiă-care captt; uneori prelungirile devin 
mal numerdse și celula dobândesce chiar un aspeci 
stelat (gangli6ne linfalice și nervâse, celule pigmentare). 

Corpul celular presintă modalități interesante. Intr'uă 
celulă tânără el este format de un liquid filamentos 
și mucilaginos, compus de uă substanță translucidă și 
de granulaţiuni albuminoide și grase. In alte casuri, el 
este cu totul liquid, ca în celulele adipose, sâii semiliquid, 
dâr omogen. În acest din urmă cas cel'mai mulţi cred 
că, protoplasma resultă dintruă substanță solidă și din- 
t”una liquidă interpusă. Acâsta se observă mat cu s&mă 
la fibrele musculare sgăriate și la globulele sanguine. 
Protoplasma, este albuminoidă, pugin fixă, se umflă în 

(1) Leydig. Istologie comparată, 
(2) Acestea pol fi neregulate, precum la epiderm, stii poliedrice, ca Ia 
epiteliile pavimentâse,
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apă, și după morte, scă la uă temperatură rece ok prea 
redicată, se coaguleză. 

Cu timpul, conţinutul se usucă, se solidifică Și atunci 
celula m6re, protoplasma (1) fiind înlocuită prin kera- 
tină precum se verifică la epiderm și la producțiu- 
nile sâle. Cu tâte acestea, organul compus din ase- : 
menea celule continuă a face parte din organismul 
viu; astfel la penele pasărilor, măduva este formată din 
celule pline cu aer, care înlocuiesce conținutul liquid. 
dispărut. Asemenea în globulele sângelui, cari nu sunt 
de cât nisce celule bătăfne, protoplasma este” înlocuită... 
printr'uă substanță particulară inertă; ;tematoglobulina. | 

Protoplasma celulei pote conţine ȘI substanțe stră- . 
ine, precum granulațiuni ni de carmin ve venite din afară, glo-. 
bule sanguine „SG picătură „de grăsime cari lind a se îm- . 
preuna spre a forma uă picătură “mal mare, ocupând : 
astfel mai t6tă cavitatea, celulei și împingend nucleul. 
spre periferie. Granulaţiunile de melanină ce conțin unele . 
celule pot fi atât de numerâse în cât se umple tâtă cel: . 
lula, care ia atunci uă culdre ngră; pigmentul este : 
'granulos, și celulele cari”] conţin sunt de ordinar stelate- 
scu poliedrice. Celulele adip6se conţin câte. uă dată, 
după morte, cristale aciculare, probabil de margarină. 

Afară de transformaţiunea. cornosă, adipâsă și pig- 
mentară, protoplasma mal suferă și alle modificări la. 
diferitele animale; astfel, la 7Zydra, la câteva turbellarii 
(Postez, Convoluta. Bonellia), la câţi-va infasoril (Izuglena, 
Loxodes, Stentor) el este înlocuit prin clorofilă; la Lam- 
pyris și alte animale lumin6se, printr'uă materiă fosfo- 
rescentă particulară ; în celulele cari compun bursa cer-. 

(1) Acesta este un nume împrumutat botanicel; Bealeo numesce bioplasma, 
Kâlliker ci vtoplasma şi Dujardin sarcode, - 4
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nelei la Sepia protoplasma este înlocuită printruă mate- 
rie pigmentară nâgră. 

Uă modificaţiune importantă a conținutului sunt nisce 
vesicule particulare, cari secretă diferite Substanțe şi 
cari ocupă în mare parte interiorul celulelor la rânichil - 
melcilor, în celulele mucâse din cpidermul pescilor, în 
glandele salivare la Zimar (melc fără scoică), în glandele 
cari secretă acidul sulfuric la moluscii pleurobranchi ș.a. 
Acestea le-a numit Mechel begicuţe de scerețiune (1). Nu 
mal pugin interesante, de și aci nu cste locul dea le 
espune, sunt transformările protoplasmel în celule 
evolutive spermatice și în celule urticante la celente- 
rați. | 

. Membrana s6ă învelişul celular pâle să lipsescă, şi pro- 
toplasma. să fiă tot atât de m6le la suprafacia ca la cen- 
trul celulei; câte uă dată ânsă el suferă uă solidificare 
destul de simțită, a cărei resuliat este de a da celuler 
nisce mărgint mai precise; acest strat cortical pâle do- 
bândi uă grosime considerabil;, şi se distinge prin 
transparența sea de restul protoplasmei,. care este gra- 
nulos. In acest cas mulți: o confundă cu uă adevărată 
membrană ; când esistă uă membrană, ca se pâte isola 
de conţinut prin mijlSce mecanice, mal cu sâmă la 
celulele adipose; în general celulele cari nu Sunt des- 
părțite printr'un liquid sâă printruă substanță intercelu- 
lară sunt provedule de membrană. Suprafacia esternă 
a membranei este mal lot deauna netedă; câte uă dată 
conținutul granulos al celulei determină neregularități 
la suprafaciă, precum se observă la globulele albe ale 
Sângelui. Celulele epiteliilor pavimentose stratificate ne 

(1) Panceri. Note di Anatomia Comparata, Napoli 1878,
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presintă suprafacia lor acoperită cu dinți și cu ţepi cari 
se mbucă cu cei de la celulele vecine. Schultze le nu- 
mesce celule îmbucate (engrences) (1). Alte particularități. 
ale membranei sunt datorite activităței secretive a con- 
ținutului, despre care vom vorbi în partea, fisiologică. 
Nucleul este uă parte fârte importantă a celulei Și JOcă 
un rol esențial în multiplicarea ei; el presintă uă.mal mare resistență agenţilor himici Și forma lui nu este așa . 
de variabilă ca a întregei celule. De ordinar el este ro- tund și trece des la forma ovală Și chiar cilindrică (în fi- 
bro-celulele musculare). In câte-va casuri rare, el este 
ramilicat; precum la celulele glandelor salivare Și seri- 
fere ale insectelor Și în vasele luk Malpighi la lepidoptere. Dimensiunile lui la om variază între 15/1000 Și 45/1009 de mm... Conţinutul nucleului, mal cu s&mă în celulele embrio- . nale, este un liquid omogen și lransparenl, având chiar . uă membrană de uă grosime apreciabilă. El pâte &nsă perde forma lui vesiculară primitivă dobândind. un . on- ținut solid, precum se observă la celulele epiteliului gurei. | | 

Nucleul conţine mai tot deauna unul sc doă corpus- . cule mal mici numite nucleol; (2). cari câte uă. dată lip- sesc ([ibro-celule, globule sanguine la vertebratele infe- ri6re), saii sunt ascunși de nisce granulațiuni ce. con: ține nucleul. Acesta pote fi asemenea cu totul ascuns de. granulaţiuni pigmentare sei de picături grase. Multe 

(1) Bizzozzero consideră acești ţepi ca form 
destinată a împreuna între dânsele celulele, * 

(2) Auerhach pretinde că la vertebratele 
jungă până la 16 și să trâcă peste sută la câţr- 

EI dis inge celulele în paucinucleolare, mult 
nucleoir), 

(Organologische Studien, Breslau 1874), 

aţi de substanță conjunctivă 

Superidre nucleolit pot să ad- | 
va batraciani şi pescl. 
inucleolare și enucleolare (fără
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celule cu vârsta își perd cu desăvârşire nucleul (globule 
roșii. de sânge, la mamifere, celule epiteliale superfi- 
ciale); acestea sunt destinate a peri în curând. 
„Nucleoliy, ca și nuclei, ai tot-deauna. forma sferică ; 

în câte-va casuri fârte rare, ei devin lungăreți ; astfel 
a descris Leydig în celulele epidermice la un pesce (co- 
bitis barbatula), Remak în celulele marginale din foița 
esternă blastodermică a unul embrion de puiii ; ast-fel 
de nucleoli se găsesc și la fibrele lenticulare ale brâsce- 
lor. Esistenţa nucleolilor indică, dupe Virchow, uă peri- | 
6dă mal înaintată în desvoltarea celulei. 
“Nucleul nu este tot deauna unic, ci de multe ori dublu 

și câte uă dată chiar multiplu ; ast-fel în ficat, în coroi- 
dă, în gangliâne elc., se găsesc celule cu câte do& nu: 
cleuri, er în măduva 6selor sunt celule mari (riesenztllen 
ale lu Virchow), cari conţin de la 10 până la 40 de nu- 
cleuri distinse (1). 

ă Composiţiunea, himică a celulelor nu este ăncă pe de- 
plin cunoscută, din causa dificultății de a isola diferitele: 
părți din cari ea se compune, Și cari trebuie să fiă de 
natură deosebită, de dre-ce nu răspund la aceleași re- 
active. | 
 Protoplasma este, precum am dis, uă materiă albu- 

minoidă, coprindând granulațiuni grase sii pigmenlare 
și conţinend de multe ori decitină Și elemente. minerale. : 
Derivatele istogenetice ce am numit subslanțe colagene 
Şi elastice nu intră nică uă dată în composițiunea corpu- - 
lui celular, | 

El conţine ânsă de multe orl ferinente (grânulațiuni 
de pepsină în glandele stomacale și intestinale). Ca sub- 

"(1) Robin, care le-a descoperit, le numesce cellules ă miyelopla.res,
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Stanţe inorganice în stare solidă nu găsim de cât săruri 
calcare. 

Substanţa albuminoidă a conţinutului se transformă 
întruă substanță analogă cu elastina ca să formeze 
membrana celulei; ea. resistă la acţiunea alcalilor şi a 
acidelor. 

Nucleurile vesiculare sunt formate de un liquid care 
conține materii proteice solubile; membrana nucleară 
resistă chiar şi la acțiunea acidului acetic, der se di- 
solvă în alcall mai ușor de cât membrana celulei; leci- 

„tina s6i substanțe analoge intră în composiţiunea. nu- 
cleului. EI are tendința de a se înconjura, cu grăsime, 
ceea ce se observă mal cu s6mă la celulele cartilagin6se; 
el nu conţine materii culorante; 6nsă la celulele epider- 
mice este plin cu un pigment de culdre închisă. Nucleo- 
liise presupun a fi mal tot deauna formați de grăsime. 

$ 2. PFisiologia Celulei. 

Celula fiind, precum am spus, un individ care lrăesce 
independent, un organism care de multe or! (gregarine) 
constitue un animal complect, trebuie să fiă, “Și este în 
adevăr, scaunul tuturor fenomenelor așa dise vitale. 

Organismul animal represintă prin urmare uă sumă. 

de unităţi vitale, cari porlă fiă-care în sine caracterele 

complecte ale vieţel. Ast-fel studiul celulei și al țesătu- 
rilor ne probză că nu esistă nicăiri în organismul ant- 

mal un centru anatomic, de unde să se pâtă. deduce t6te 

acțiunile acestui individ, ci că. el se subdivide: înirtin 

număr imens de mici centruri de activitate, cari se-nu- 

mesc celule. Acesta este, dice Virchow, adeveratul cri-
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teriii după care trebuie să judecăm val6rea ori-cărey teo- rii a viețel (1). o 
A admite, după cum ati făcut unii, că tâte activitățile unui organism sunt regulate de un centru unic, care ar fi sistemul nervos, este a se pune în conlradicere cu faptele, cari ne artă că și sistemul nervos este format din celule și că aceste elemente ȘI ati fiă-care sfera, lor "de activitate, fără a fi supuse la vre-un element central. 
Fără a mal intra în alte am&nunte, rămâne în destul de probat că organismul animal este un agregat de ființe microscopice vii, cari reproduc în mic tâte fenomenele manilestate de întregul animal. Aceste fenomene sunt nutrijiunea, reproducerea și escitabilitatea, celuler. 
Nutriţiune şi crescere, 'Tote elementele organismului, celule și țes&tuii, sunt scaunul unor schimburi nutri- tive, al căror scop este mai ântâiii de a menține viața într'Ensele, și prin urmare în întregul animal, apoi de a le mări volumul, Și în urmă de a le mări numerul prin reproducere. Esamenul microscopic ne permite a op- _serva tâte aceste fenomene. | 
Graham a, observat cel d'ântâit că substanţele col- loide nu ai proprietatea, de a străbate membranele, şi de aceia, sub influința fermentelor, se transformă în “Peptoni (2) spre a putea fi dilusibile. Cunâscem aseme- nea că unele părți ale celulei at uă activitate nutritivă mal mare: de cât altele; ast-fel se observă că, pe când membrana. celulară rămâne staționară, la uă celulă complect. desvoltată, corpul celular: continuă a suferi modificaţiuni însemnate. | 
Activitatea nutritivă parea [i cu atât maj mare, cu cât 

(1) Virehote, Patologia celulară, 
(2) Vedi cap. preced,
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celulele formeză țesături de uă mai mare importanță 
fisiologică; ast fel, pe când în celulele musculare şi ner- 
vose activitatea nutritivă este puternică, în celulele epite- 
liilor pavimentâse și ale țesăturei cornâse sâi cartila- 
gin6se, ea esle mult mai puţin întinsă. 

Între: mijlâcele prin cari se hrănesce celula not « cu- 
n6scem numai trei: imbibiţiunea, endosmosa__și._dilu- 
siunea; cea dânlâii aparţine tuluror substanţeler isto- 

genslice, Gr celel alte do& se esercilă prin membrana 

celulei în mod fârle acliv, căci vedem composiţiunea. 

himică a conţinultulul variând în mod constant. 
Aceste schimbări de composiţiune ai de scop, sâi 

numai nulrițiunea elementului, sâii aii un rol mat impor- 
tant, acela al secreţiunei glandulare. Astfel. unele celule 

(la rânichi, la epiteliile serâselor) j6că 6re-cum rolul u- 

nor filtre, lăsând să trecă numal câteva din elementele 
sângelui sâi ale altor-liquide; altele formâză chiar com- 
binațiuni noul în interiorul lor, datorite probabil unor 
fermente sâii. pole chiar nucleului, precum sunt celulele 

epatice, cari formâză acid colic Și glucosiu, celulele ma- 

melei, cari produc lactosiu și transformă albumina î în ca- 

seină, s.a.m.d. . 

Acestă proprietate transformalâre aparține tuturor ce- 

lulelor ca consecință a nutrițiunei: materiile albuminoide 

conţinute în epitelii.se transformă în substanţă corn6să, 

globulele albe ale sângelui . formeză. emalina și -devin 

globule roșii, unele celule” incolore devin pigmentare 
prin desvoltarea melaninei în interiorul lor. Este -ade- 
văral ânsă că încercăm mari dificultăți mai tot deauna 

de a distinge cari sunt substanțele formate, chiar în ce- 

lulă, și cari sunt acele venite din afară. 

Tote aceste transformări ale. conţinutului celular, mal
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“cu s6mă la glande, se datoresc, după Schwann, unei forţe particulare ineventă, celulei, care se numesce forţă meta- Dolică, şi ale cărei efecte iati numirea generică de maetq- bolisi. 

Ca consecință imediată a nulrițiunei celulelor avem 
'crescerea lor în volum ; microscopul ne araţă că celulele tinere aii un volum mai mic de cât cele complect des- voltate; Cnsă acestă, crescere variază [6rte mult după dife- ritele țesături : ast-fel celulele epiteliale se desvoltă în li- îmite forte răstrînse, pe când elementele musculare ne- tede pot dobândi uă desvoltare enormă. Aceste fenomene de crescere se pot 'observa mai cu sâmă la celulele adi- p6se și cartilaginose ale unui embrion, comparate cu a- celGa ale unul organism desvoltat(1). Celula se desvoltă în tote direcţiunile în același mod, dâcă nu întâlnesce nică un obstacol, Și 'ȘI conservă forma, sferici primitivă; dâcă întâlnesce ânsă alte celule, atunci se deformâză în multe moduri ; cu tâte acestea celulele iaii tot deauna uă formă specifică, caracteristică fiă-cărel țesături, și al cărul mod de formaţiune ne este cu totul necunoscut. 
Schimbarea, de volum se verifică nu numai în corpul 

celulelor, ci și în nucleii Și în nucleoli, cari 'şi schimbă 
forma, 6r câte-uă dată, precum am vădut, dispar cu 
totul. - , 

Modificări importante se văd la suprafacia celulei, 
datorite activităței formative a protoplasmei ; în starea 
cea mai simplă am vădut că suprafacia protoplasmei nu 
presintă, nică uă diferință cu restul; apoi "1 vedem con- 
cretânduse și îngroșănduse la suprafaciă, până când dă 
nascere unei membrane speciale, a cărei crescere se 

(1) ZZarting, Cercetări micromelrice asupra desvoltărei ţesăturilor și a organelor corpului uman. Utrecht, 1845 (în limba olandesă).
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„ace prin asimilaţiune de nout molecule provenite din 
corpul celular. 

Când protoplasma continuă a se concreta la suprafa- 
cia celulei, formând ca un fel de essudate particulare, 
membrana devine mal grosă și independentă de corpul 
celular, și ia numele de capsulă. Acest tip nil. oferă 
celulele cartilaginose, pe cari Remak a. voit cel dWântâiu 
să le compare cu celulele vegetale, ca posedând dot 
membrane învelitâre, analoge cu celulosa şi cu utriculu 
primordiale ale acestor din urmă. 

Celula cartilagin6să este compusă de un nucleii in- 
conjurat de uă protoplasmă contractilă; la supralacia ace- 
steia, se formeză, uă membrană cu caractere himice par- 
ticulare, subțire la început, care apoi se îngrâșă mereit 
prin deposite pe suprafacia sea internă, până când do- 
băndesce uă grosime considerabilă și apare formată de 
străte concentrice. Aceeași natură pare a avea mem- 
prana: vitelină a oului; într'ânsa, sa observat de curând 
nisce linii forte subțiri radiante, cari corespund cu nisce 
canaluri forte fine, numite canaluri pordse (Leydig), şi 
cari par destinate la nutrițiunea oului; uă disposiţiune 
analogă, se observă la ouele insectelor, cari presintă câle 
uă deschidere numită micropil.. 

„ Celulele epiteliale cilindrice ale intestinului subţire 
presintă asemenea, âns& numai pe suprafacia lor liberă, 

uă îngroșare, un fel de capac, provădut de canaluri 
porâse, (descoperite de Funke și de Kălliker). Se scie 
astădi că acest capac este produsul secrețiunei celulei 

nsăși, și se pote isola prin medil6ce mecanice și 
chiar subdivide în mici bastâne, analoge cu firele fibra- 

tile ale unor celule epiteliale. 

Se atribuie asemenea. aclivităţei secretâre a, celulelor
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esistența unor membrane omogene cari se observă în 
unele organe sub un strat de “celule. Mal cu s6mă la u- 
nele mucâse se vede sub învelișul epitelial, uă pătură 
transparentă pe care Henle a numito membrană înterme- 
diară, 6r anatomiștii englesi o numesc besement men- 
Drane. 

i 
Uă asemenea substanță fundamentală, probabil de a- 

ceeași origină, lormâză substratul celulelor Ja glande. 
Uă 'diterenţiare a acestei substanțe în sensul apariţiu- 

nei unei materil intercelulare, găsim în mai multe țe- 
seturi, stabilind asl-fel uă legătură între ţesălurile celulare 
simple şi între cele conjunctive. 

In adevtr, dâcă, pe de uă parte, întălnim în organis- 
mul animal celule aglomerate, ast-fel că este imposibil a 
se observa substanța care le împreunâză (epiteliu pavi- 
menos), pe de alta, avern grupe de celule cari sunt 
împreunale prin uă substanță conjunetivă mai mult set 
mal pugin abundentă. Acâstă substanță intercelulară ia 
câte. uă dată uă desvoltare forte mare, astfel “că țesc- 
tura se ardtă ca uă substanță omogenă în care sunt îm- 
prăștiate ici și colo elemente celulare (ţesttura carti- - 
Jaginsă, os6să ș. a.). 

Acâstă substanţă intercelulară are un aspect variabil ; 
câte-uă dală este transparentă, omogenă ; altă dată are 
un aspect lăplos, sticlos sâi sgărial; se pote prezinta 
chiar sub aspectul unor fibre încrucișate în (6le sensu- 
rile. In sânge și în linfă, subslanța intercelulară, este li- 
quidă și ține în disoluțiune materii albuminoide ; în ţe- 
săturile embrionale ca are uă consistență gelatin6să ; în 
estlurile cartilaginâse ea este formată de materii col- 
Jagene și elastice, i | 

Ultimele studii au dovedit că, acestă substanță este un



CELULA 59 

"produs de secreţiune a celulelor ; fiă-care celulă elabo- 
TEză uă parte din substanță, care merge şi se confundă 
cu cealaltă ; acest fapt se observă forte bine tratând ţe- 
s&tura carlilagin6să. cu reactive particulare; atunci ve- 
dem substanța intercelulară, care cra mai ântâiă o- 
mogenă, descompunendu-se în sisteme de capsule, con- 
centrice cu capsula fiă-cărei celule. Basându-se pe fapte 
analoge cu acesta, şi mai cu sâmă pe alterațiunile pato- 
logice ce suferă țesăturile, Virchow admite că fiă-care 
celulă. ar fi având un câmp de aclivilate care o încon- 
joră, în substanţa intercelulară, şi împarte astfel țest- 
urile în teritorii celulare... La țestlurile formate numai 
de celule, este uşor a (rage limitele între elenienie; chiar 
aci, fiă-care celulă este atât de neatârnată de celelalte, 
încât una p6te suferi alteraţiuni, fără ca celulele vecine 
să se modifice. La țesăturile provădute de subsianţă. in- 
tercelulară, celula are influența nu numal asupra con- 
ținutului săi, der şi asupra unei părți Gre-care a substan- 

| ței care o înconjoră; acesta ia parle la tote alterăliunile- 
celulei, și pote fi afectată chiar înaintea, corpului celu- 
lar care, .prin posiţiunea sea, este ma! apărată decât 
substanța intercelulară. Chiar în acele țesături în cari 
celulele se pun în raport reciproc-prin prelungiri parti- 
culare, elementele sunt totuși independinte unul de'al- 
tul, mal cu scmă în cât privesce alterațiunile, și fiă-care 
nu are acțiuue de cât asupra teritorului propriu (1) | 

Tle aceste fapte și multe altele (2), sunt de natură a 
distruge teoria citolastemei lui Schicann, care Susține că 

(1) Virchore, loc. cit. pag 19-29. 

(2) Intre acestea menţionăm și ncesistenţa substanţei intercelulare la ţe- 
săluri, în prima periodă embrionară.'
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citoblastema este partea primitivă a țesăturei, în care 
celulele se desvollă may lârdii, 

Genesăi şi reproducere. Cestiunea celulo-genesei, cum o 
numesce Leylig, a dat loc la discuțiuni identice cu a- 
celea. relative la genesa ființelor. Recunoscându-se fap- 
lul, că un animal sâi un organ cresce nu numai prin 

Crescerea în volum, der și prin înmulțirea. elementelor 
celulare caril compun, trebuia să se admită s6ă că 
celulele senmulțesc dând nascere la elemente identice cu 
densele, s6ii că se pot produce printun fel de generaţi- 
une spontaneă, independent de elemente preesistente. 
"Acestă din urmă teorie este susținută astădi de mulți 

naturaliști, pentru a  esplica formațiunea. primitivă a 
celulei din protoplasma. amorfă. 

Hacchel (1) admite organisarea materiei brute la În- 
ceput şi transformarea ei într'uă materie vie, adevărata 
basă fisică a vieței, în plasson. , 

Acestă materie fundamentală, formată din substanțe 
albuminoide, are uă structură moleculară Și ȘI datoresce 
proprietăţile sele fisice şi himice carbonului ce conține. 
'Moleculele plassonului, dise plastidule, sunt resolubile 
în-cele cinci atome simple cari intră în constituțiunea 
materielor proteice. Printr'un fenomen. de deferenţiare 
forte simplu, uă parte din plastidule se transforină în 
nucleii, şi restul remâne ca protoplasmă. Ast-fel, din pri- 
mul citod sa născut cea d'ântâii celulă. 

Unii, precum Raspail și Schwann, comparând celu- 
lele cu cristalele, admiteai, precum am vedut, că cele se 
depun într'uă substanță, numită citoblastemă, ale cărej 
presupuse granulațiuni elementare ar fi punctul de ple- 

(1) Incercără de psihologie celulară, 1880.



“CELULĂ? GI 

care al orl-cărei desvoltări istologice. Der observaţiunile . 
atente aii probat, că tâte celulele car se produc actual- 

menle provin din celule preesistente, cel pugin pe cât 

Sa putut observa, și că trebuie să admitem axioma: 

Omnis celula_e celula, precum se dice : Omne_vivum_e. 

pi 
“ Acestă teoriă, confirmată mai ântâiii de cercetările 

lui Remak și urmată de toți, admite formațiunea. celulelor 
nuoi din conţinutul celulelor preesistente (endoblastemă, 

Pirchow) și se face mat cu osebire în dot moduri: prin 

segmentare sc prin for rmațiune. endogenă, cari în e- 

sență nu diferă între dânsele; segmentarea proprii 

disă se observă la celulele fără înveliș, 6r multiplicarea. 
endogenă la cele provăzute de membrană scii de capsulă.: 

Segmenlarea celulelor libere se observă fârle bine la 

globulele sanguine ale embrionilor de mamifere seu de: 

păsări. Ele ati formă rotundă, și conţin un nuclei sferic, 
care începe prin a se curma la mediloc în sens transver- 

sal; aluncă celula ia uă formă ovoidală, și nucleul se des- 
parte în do& părți, la început contigue, cari mat târdii 

se depărteză una de alla. Din acest moment încep a se 

verifica acelâși fenomne şi asupra corpului celular, până 
când cele doă jumătăți ale celulei, devenile do& celule 
distinse, se depărteză una de alla. Acestă segmentare nu 

se face tot deauna cu aceeași simplicitale; Rem: a ob- 
serval la brosce nisce celule cari se "part de uă dată, 

nu în do, ci în trei, în patru și chiar în ș6se celule 
noui. La celulele gigantice (1) se observă numai uă.pro- 
liferațiune a nucleului, fără segmentare a corpului cel- 

lular (2). 

(1) Cellules & myeloplazes (Robin), . 
(2) Opiniunile diferite sunt asupra naturei acestor riesenzellen ale lui Vir=
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In acest fenomen de segmentare pare stabilit că nu- 

cleul este organul de reproducere și partea-cea mai ac- 
livă a celulei, de Și acestă împărțire nu se verifică de 
câl când celula conţine protoplasma contractilă, înainte 
adică ca acesta să fi început a suferi transformări. 

Dultiplicarea endogen se verifică, atunci când celulele 
ati membrană, der acesta nu ia parte la subdivisiunea 
celulei, ci numai conţinutul se segmenteză. De și Remul: . 
consideră esistența mai multor celule într?uă membrană 
unică ca un simplu fenomen cadaveric, r nu ca uă a- 
devtrată segmentare, totuși ea pare evidentă în casul 

"celulelor carlilaginâse şi a ouelor de vertebrate, de Și 
mal multe amărunte scapă cu totul observaţiunei. 
„La început, nucleul celulei cartilagin6se nu presintă 

de cât un nucleol; apoi apar doi nucleoli Și uă brasdă 
transversală pe nuclei ; acesla pe urmă se desparle 
în dog, după care urmedă și împărțirea corpului celular 
în do& părţi, cari stati conținute în capsula, r&masă în- 
tregă. În alte casuri producțiunea celor do& celule de- 
pinde de formațiunea unui adevăral -părete noi de 
despărţire ; ast-fel a observa! Clapar&de la carlilagiul unei 
neritine. Aceste do .celule iaii numirea de celule fiice, 
€r capsula ia numirea impropriă de celulă mamă. Pent. 
aci nu este nici uă diferință cu segmentarea globulelor 
sanguine; der se întâmplă ca celulele fiice s& se subdi- 
vidă la rândul lor succesiv, ast-fel că uă singură capsulă 
pote conţine 4, 8, 16 etc. celule fiice, cari sunt încon- jurate fiă-care de ui capsulă secundară; de multe ork 

chow. Unil admit că ele sunt formate prin fusiunea maY multor celule, şi că iaă parte la desvoltarea elementelor în țestturile osose şi conjunctive și În vase. Ziegler admite că aceste celule se desvoliă absorbind protoplasma celulelor vecine, și că par a proveni din celulele linfoide eșite din vase
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capsula mumă, confundânduse cu substanța intercelu- 
lară, capsulele secundare vor apărea isolate una de alia, 

“- Un fenomen analog se observă în segmentarea oului. 

Nucleul primitiv sâă băgicata germinativă dispare şi se for- 

m6ză do€ nucleuri (1) nuoi înconjurate fiă-care de jumă- 
tatea vilelului ; aceste do& celule continuând a se subdi- 

vide, capsula oului.(membrana vitelină) adjunge să conţie 

un număr forte mare de celule nucleate stii globule e sag- 

mentare, a căror suprafaciă dobândesce în urmă uă mem- 

brană. La mamifere, la batraciane și la cele mai multe 
nevertebrate, întregul vilelus se segmenteză și formeză . 
celule embrionare; la păsări, la reptile, la pesci (afară de 

Petromyzon) și la mulle nevertebrate, procesul de seg- 

menlare este parțial (2). Dispariţiunea bășicuţei germina- 

tive înainte de segmentare nu'este un fapt constant; Miil- * 

ler a constatat la Tintochoncha mirabilis, molusc parasit, 

parliciparea băşicuţei la formațiunea nucleurilor în glo- 
bulele de segmentare; aceste observațiuni ai fost con- 

firmate de acelea făcute de Gegenbaur asupra unei meduse 

(Oceania armala), și de Leydig asupra unul rolător (No- 

lommata Sieboldi).. | 
Nu avem âncă uă esplicațiune indestulătâte a meca- 

nismului segmentării; trebuie însă să admitem că con- 
tractililatea celulei jocă un rol important, căci numai ce- 

lulele tinere, cu protoplasma contractil, se pot segmenita; 
acestă segmenlare se pote face răpede, dupe cum se ob- 
servă mal cu sâmă în neo-lormaţiunile patologice, unde - 
vedem uă tumâre considerabilă formânduse în câte-va 
minute. 

(1) Acestea provin negreşit din segmentarea bășicuţer. 
(2) Remak numesce oloblastematice animalele din prima categorie şi mero- 

blastematice cele lalte,
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Mai esistă și un alt mod de veproducere a celulelor, mult may rar de cât acele ce am Sludiat până acum ; a- cesta este îmulţirea prin magurire SGU gemmatiune. In ce- lulele incolore ale splinei mamiferelor linere, Adlliley a observal nucleurile îmulţinduse prin gemmaţiune, ast- fel că uă celulă pote conţine de la 3 până la 5 nucleuri-. împreunale; același lucru a observat Frey pe un cpiteliu alterat, provenind din intestinul subțire al unui epure de casă. Fenomenul este Și mal aparent la onăle unor ne- matodi (Gordius, Alermis albicans) și ale unor lamelibranchi' precum Venus; aci vedem producânduse în celula pri- mitivă mai multe nucleuri, cari împing membrana celu- lar€ şi produc nisce rădicături în formă de muguri, cari mal târdiu se despart de celula mumă (1). 

* Inainte de a termina, să ne maj oprim pucin asupra teorielor relative la producțiunea celulelor, cari ai pre- cedat pe cea actual. — Am vedul pe Scharann susţi- nând că celulele animale se formâză independent de celulele esistente may dinainte. «<Esislă, dice el, în celule, SGă între celule, uă subslanță fără structură determinată, conţinut celular sâi Substanţă intercelulară. Acâstă masă, s6u citoblastemă, posedă, graţiă composițiunei sele himice și a gradului s&i de vilalitate, puterea de a da nascere la noul celule. Formaţiunea, celulară este pentru natura organică ceea ce cristalisarea este pentru natura. inorganică. » 
* La începul se observă în ciloblastemă, dupe Schianu, un corpuscul, nucleolul, care esercită uă alracțiune asu- 

(1) Esistenţa globulelor. purulente în celulele epiteliale în inflamaţiunea inucoselor, care se considera ca uă proliferaţiune particulară a protoplasmei celulare, s'a probat că provine de la introducerea din afară a corpusculelor purulente, cari sunt dotate de contractilitate vitală,
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pra părticelelor organice de prin prejur, desvoltânduse 
la periferia sea un strat de subsțanţă care se transformă în 
nucleii. Imprejurul acestuia, prin același proces, se depune 
un noi sirat, mai ântâiă fără limite distinse, și apol în- 
lărit la periferie, formând membrana celulară; la înce- 
put acest înveliș este în contact cu nucleul, dâr mal 
târdii cavitatea celulară se desvoltă, membrana se de- 
părteză de nuclei, şi celula. dobândesce un conținut. Uă 
altă teoriă admitea că împrejurul nucleului se depune 
mal ântâiu conţinutul! celular ȘI apol se formâză mem- 
brana învelitâre. . 

Aceste do& opiniuni dominară mult timp în câmpul sci- 
inței, susținute în aparență de ma! multe fapte, precum 
esistența de nucleuri isolate (acestea provin ânsă din dis- 
irugerea corpului celular), presența celulelor în liquidele 
organismului; de și se vedea un contrast singular și ne- 
esplicabil între producţiunea celulelor animale Și aceea . 
a celulelor vegetale, totuși aceste opiniuni erat admise 
fiind-că părâu a esplica în mod logic formațiunea tumo- . 
Turilor și a exudatelor patologice. Am vedut cu cât suc- 
ces Remak, pe tărâmul embriologic, şi Virchow, pe 
tărâmul mai încurcat al anatomiel patologice, ai combă- 
tut aceste teorii și au apărat pe aceea admisă astăd. 

Cu tâte acestea, chiar pentru formațiunea actuală. de. 
elemente celulare, nu trebuie să ne grăbim a esclude. 
cu totul posibilitatea unei formaţiuni spontaneă de ce- 
lule din plason, căci nică teoria. actuală nu este aședată . 
pe date suficiente, nici observările nâstre nu s'ati putut 
face până acum asupra tuturor țesăturilor organismului. 

Distrugerea celulelor. Elementele organice sunt supuse . 
morţii, și se distrug în diferite moduri; unele se desli- 
pese de organism întrun mod mecanic; astiel celulele 

5
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superliciale ale epidermului devin sold6se, 'și perd nu- 
cleul, substanța conjunclivă devine pucin resistentă, și 

„ele cad ușor (mătrâţă); același fenomen se observă la 
epileliile stratificate ale mucoselor, ale căror celule însă 
nu se usucă, și 'şi conservă nucleul. 

Modul cel mai obicinuit de distrugere este disolvarea 
conținutului celular : membrana, când cesistă, se rupe, 
conținutul fuge și nucleul se disolvă; ast-fel se distrug 
globulele sanguine, elementele glandulare, celulele sper- 
matogene. Substanţa celulară, suferind aluncă acțiunea 
liquidelor alcaline din organism, se transformă în mu- 
cină; acâsia se numesce degenerare macăsă. — Alte 
celule suferă, degenevarea colloide, corpul celular trans- 
formânduse într'uă substanță mai resistentă de cât mu- 
cina (1). Acestă alterațiune se observă la țesătura con- 
junctivă a plezurilor coroidale și la celulele glandelor tiroi- 
de. Se pote întâmpla să se depună corpi străini în celulă, 
Și să '% oprâscă desvoltarea ; acești corpi străini, cari, pe 
de altă parte formâză elementele normale la câteva țe- 
seturi, sunt corpii graşi și sărurile calare. Astfel celulele 
vesiculei lui Graaf dobândesc grăsim! neutre, cari for- 
m6ză, corpul galben ; celulele glandulare ale mamelelor 
se umplu asemenea de grăsimi: acesta esle degenerarea 
grasă. Alte celule suferă degenerarea calcară, prin deposit 
de fosfate și de carbonate de calcium, precum se observă 
câte uă dată la celulele cartilagin6se. 

Depositul de materiă pigmentară opresce asemenea 
desvoltarea corpusculelor stelate la țesălurile conjunctive. 
T6te aceste modificări, precum și degenerarea amiloid: (2) 
se observă și în casuri. patologice. 

(1) Acâstă materie nn se precipită cu acidul acetic, 
(2) VeqI cap, prec,
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Sensibilitate şi miscare. Celula animală este îndestrată 

cu uă simțibilitate inerentă constituţiunei sâle intime, Și - 
care se traduce prin iritabilitate și prin schimbări în 
gradul de activitate al ei, când ea este” supusă acțiunilor 
esteridre. Ac6stă proprietate se datoresce conţinutului 
celular, și nu se verifică căluși de pucin în părţile deri- * 
vate din acest conţinut, adică î în membrană și în sub- 
slanța intercelulară. | 

Pentru a produce sensaţiune și mișcare într'uă celulă, 
trebuie neapărat uă escitare, să iritațiune ; acâsta, con- 
sistă întruă alteraţiune pasivă ce elementul viă suferă 
sub uă iniluenţă străină. In urma acestei alterațiuni se 
desvoltă un procesus activ, care probâză vitalitatea e- 
lementului (1) Acâstă iritabilitate se arâtă mai cu s&mă 
prin schimbarea de formă, Şi chiar de posiţiune a ele- 
mentelor, care ne dovedesce în acestea esistența unui | 
aitomatism, nedependinte de sistemul nervos. 

Fenomenele de contractilitate ale celulelor se cuno- 
sceail la început numai la animalele inferidre; ast-fel Sie- ” 
bold le observase în celulele embrionare ale Planariilor, | 
Și mal târdii în corpil celulari ai Greg garinelor ; mal pe 
urmă Sa constatat csistența unor organisme întregi for- 
mate de elemente conteactile. Din momentul când sau . 
descoperit fibrele musculare netede, cari nu sunt de cât 
nisce celule, și s'a vădut că, cordul embrionului este for- - 
mat numai din celule, s'a admis și la animalele superi- | 
Gre esistența de celule contractile. Astădi s'a recunoscut 
că t6te celulele tinere, afară de acelea ale sistemului ner- 
vos, sunt scaunul unor fenomene fârte interesante de con- 
tractilitate. Mai "nainte, aceste fenomene, carl se numiai 

(1) Pirchov, loc, cit,
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ameboide din causa identităţii lor cu acelea: ce ne presintă 
amiba și cari se observă la animalele “superidre, 1nal cu 
semă în celulele: vibratile și pigmentare, în globulele 
albe și în. corpusculele plasmatice, se atribuiati esosmo- 
sei şi endosmosei causată de un liquid mai mult 'sâiă 

„mal puţin concentrat; 6nsă astădi se scie că uă mare 
- parte dintr'ensele, dâcă nu i6te, provin din activitatea 
proprie a elementelor. 

Aceste schimbări automatice ale celulelor se pot gru- 
pa în patru categorii: - 

1. Schimbări în forma esteridră ; ele se observă fârte 
bine în celulele cartilaginâse tinere ; se văd aceste ce- 
lule, la început slerice, emitând nisce prelungiri . din ce 
în ce mai mari și mal ramificate, asumând astfel aspectul 
unei celule nervâse multipolare; aceste prelungiri se 
umplu apol cu protoplasma Și câte uă dată se apropie u- 
na de alta, și se împreună ca pseudopodele rizopodelor. 
In fine le observăm retrăgânduse treptat prin contrac- 
ţiune până ce celula 'și redobândesce forma, primitivă. A- 
ceste fenomene se pot produce Și 'n mod artificial, cau- 
terisând, sp. ex., cornea. unei brâsce. Observând atuncl 
umbrea aposă la microscop, se văd într'ensa corpuscule 
de pus de formă neregulată și dințate, ale căror margini 
suferă schimbări de formă cu uă repediciune variabilă; 
ele dobândesc prelungiri filitorme, de un aspect sticlos 
Și fără granulaţiuni, car apol împreunânduse, formeză 
ca. nesce rețele, pe când altele se retractâză Și dispar. 
Asemenea schimbări de formă se observă, de şi mai cu 
greă, chiar la om, mai cu s&mă în globulele albe; feno- 
mene analoge, se văd în țesătura conjunctivă a brâscelor 
unde prelungirile celulelor conjunctive stai împreunate 
ma! mult timp. . -
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2. Mişcări în protoplasmă. Acestea sunt de natura miș- 

cărei moleculare (Browniană) şi ai fost observate ma! 
cu sâmă în corpusculele purulente și mucâse: Virchow 
enst susţine că nu tâte mişcările moleculare cari se ve- 
rifică în interiorul celulei trebuesc considerate ca acțiuni 
vitale, căci multe sunt nisce simple fenomene fisice. 

3. Formaţiune de vacuole. Aceste vacuole stnt nisce spa- . 
țiuri g6le, de formă vesiculară, cari esistă între granula- 
țiunile protoplasmei, atât la organismele inferidre (ami- 
be) cât și la celulele animalelor superidre; unele 
aii chiar uă membrană propriă şi se numescii fisalide. 
Aceste .spaţiuri se umplu cu un liquid apos, sii cu uă 
subsanță desă, insolubilă în apă, care ese din celulă 
sub forma unor mici picături ialine; asemenea vacuole 
se produc câte uă dată și în nucleoli, i 

4. Separațiuaea unor părți din corpul celular se verifică 
mal cu sâmă la celulele conjunctive, unde observăm 
prelungirile schimbându'și forma și deslipinduse apoi de 
restul celulei, astfel că întrun timp scurt aspectul celu- 
lei se modifică cu totul. 

Uă probă mai mult că iritabilitatea “celulelor 'este ne- 
dependintă de sistemul nervos, sunt așa numitele celule 
emigrante cari ai şi ele mișcări diferite. Recklinghausen 
a descoperit că celulele amiboide nu 'și schimbă numa! 
forma, ci chiar posiţiunea, trecând de la un organ profund 
la altul superficial sei vice-versa, devenind lungăreţe sub 
acțiunea. presiunel laterale Și percurgend. distanțe. mari 
întrun timp relativ scurt. “Acestă proprietate se observă 
nu numai la celulele linfatice și Ja globulele albe ale 
sângelui, der și în tte elementele de natură conectivă 
sei epitelială; Uă dată puse în mișcare aceste celule sunt 
nisce corpi liberi, ca și organismele unicelulare, și Te-
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presintă în tâtă, puterea cuvântului, individualitatea, ce- 
Ialară (1). Sa Ă 

„ Elementele celulare ai âncă proprietatea de a. intro- 
duce în interiorul lor corpi străini de ori-ce natură în 

„stare solidă ; astfel sati găsit în corpul amibelor şi chiar 
al celulelor la animalele superidre, granulaţiuni de ma- 
teril culorante, corpusculele grase Ş. a. Acâslă proprie-: 
tate, combinată cu aceia a, emigrărei, ne dă esplicarea 
multor fenomene, mal cu s6mă patologice ; astlel aceste 
celule amiboide, introducând în interiorul lor părticele de 
materi) fermentabile și virulente, se transportă de la un 
loc la altul și iransportă germenii morbului în întregul 
organism. , 

Celule înzestrate cu mișcări de -natură particulară 
sunt celulele cu fire vibratile şi spermatozoidii, asupra că- 
rora vom reveni. În fine vom adăoga, ca .se terminăm 
argumentul, că la animalele nevertebrate nucleul Și nu- 
cleolul celulelor sunt câte uă dată contractili (2). 

(1). Virchos, 1. cit, Fenomene interesante de migraţiune a celulelor se 
observă la spongiari. (Iaekel, Monografia bureţilor calcari, 1872). 
„(2) Cestiunea migraţiunei elementelor celulare a luat uă mare impor- 
tanţă, de când s'a descoperit diapedesa Jeucooiţilor,- adică proprietatea ce 

- aă glohulele albe de a străbate păreţil vaselor şi de a se răspândi prin 
țesăturile conjunctive adiacente. Prin acestă descoperire s'a dărâmat în 
parte opiniunea primitivă a luy Virchow, cu privire la neoformaţiunile 
patologice, care consistă în a admite uă proliferaţiune de corpuseule con- 
junctive şi care se propunea în locul teoriel exudatelor patologice, pără- 
silă cu totut. Prin diapedesa leucociţilor se esplică în mare parte acoste formaţiuni, may cu sâmă productele inflamatorii. Der acest fenomen nu intervine numa! în casuri patologice, ci chiar şi în desvoltarea Şi în cres- cerea normală a țestturilor ; ast-fel Stricker dă uă mare importanță mi- graţiunel celulelor blastodermice în timpul desvoltărei oului, &r Burckarâdt, 
von Recklinghausen și alţii, ai demonstrat că stratele tinere şi profunde 
ale cpiteliilor nu provin diu divisiunea, celulelor preesistente, ci din lcu- cociţil cari es din vasele vecine, îr celulele bătrâne nu fac de cât să în- lesnscă prin presința lor transformarea leucociţilor în celule epiteliale,
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CAP. IL. -'ȚESETURI 

Am vădut numerâsele forme ce pâte asume elemen- 
tul celular, şi cari ne fac mai dinainte să înțelegem di- 

ferința între numerdsele țesături animale. "Mai esistă 
ânst alte forme de celule cari se depărteză așa de mult 
de formele ordinare, încât nu se pote recunsce natura. 

lor adevărată, dâcă nu se studiază fasele desvoltărei lor 

embrionare. În acâslă categorie intră elementele muscu- 

lare, nerv6se şi vasele capilare. Fibrele musculare sgâ- 

riate se desvoltă dinir'uă celulă unică, care mal ântâiu 

se lungesc, nucleurile se multiplică, granulațiunile dis- 

par, și se ar6lă sgârieturile, caracteristice, €r fibra se în- 

vălesce cu uă membrană, care este -uă formaţiune secun- 
dară, depusă la suprafacia ei. 

În alte casuri, celulele, la început isolate, se fusionză 

și 'şi perd independinţa lor, formând reţele, canaluri, fi- 

bre; ast-fel sunt vasele capilare, cari la început se cre- 

dei provenite din împreunarea mail multor celule, înso- 

cită de dispariţiunea- membranei de despărțire , der 

astă-qi se scie că sunt nisce spaţiuri cilindrice . între 

dot rânduri de celule. | 

Fibrele nervâse asemenea sunt formate de mal multe 

celule de natură conjunclivă provădute în general de 

trei prelungiri, carl fac ca fibra să se dividă în mod di- 

colomic. | | | | 

Din cele espuse până acum, și în capitolul precedent; 

Acest fapt ne-ar obliga să renunțăm la independinţa foitei mucâse a blas- 
odermului de foița mediă stă conectivo-vasculară. Orl-cam ar fi, aceste 

„cestiunI sunt departe de a fi resolvate, şi este prudent de uă cam dată 

a nu acorda noilor teoril de cât uă încredere mărginită. :
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vedem că se pot distinge trei categorii fundamentale de 
țestturi în corpul animalelor : 10 țesături formate numai 
de celule, fără substanţă de împreunare aparentă; 20 ţe- 
sături provădute de substanță intercelulară și 30 țesătură 
formate de elemente celulare fârte modificate și cart 
sunt proprii regnului animal. i 
„Acestă clasificaţiune, fundată de Virchow Și [Grte na- 

turală, cu tâte că presintă câte-va dificultăți în practică, 
n'a fost și nu este adoptată de toți istologiștii. Lăsând la 
uă parte pe Bichat, pe care lam vădut admițend 21 de 
țesături, pentru -că confunda organul cu țesălura sea, 
fundamentală și nu cunoscea. înrudirea între diferitele 
ţesături, vedem că mulţi istologiști moderni admit alte 
clasificări. - 

Ast-fel, pentru a nu cita mat multe, vom aminti că 
Schwann admite 5 categorii de țesături : 10 Celule iso- 
late și independinte (corpuscule linfatice, purulente, glo- 
bule sanguine); 20 Celule independinți, formând uă țe- 
selură, (cristalinul și cornea); 30 Celule, al căror păreță 
singuri sunt saldali între denșii (cartilagiuri, 6se, dinți); 
40 Celule conjunctive (țesături celulari, aponevrotică, e- 
lastică); 50 Celule ale căror păreţi și cavități se confundă 
(muschi, nervi, capilari). Kălliker admite țesătura. celu- 
Iară, țesătura conjunctivă, țesătura musculară Și țesătura 
nerv6să. Leydig le "mparte în țestturi vegetative (substanţă 
conjunctivă, epitelii și analogi,, și sânge cu linfă) Și în 
țescturi animale (musculară și nerv6să). În fine vom 
cita pe Frey care admite 5 categorii : 10 țăscturi celu- 
lare simple cu substanță fundamentală liquidă (sânge, 
linfă și chil); 20 țesături celulare simple cu substanță 
fundamentală omogenă, solidă, puţin abundentă (epite- 
lil, unghil), 30 țesături formate de celule simple, trans-
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formate sei anastomosate, despărțite printr'uă substanţă 
fundamentală omogenă sei fibrâsă, în general solidă 

(ţesături conjunctive); 40 țesături de celule transformate, 
neanastomosate. despărțită printruă substanţă omogenă 

și resistentă (smalt, cristalin, țesătură. musculară), 50 țe- 
stturi compuse (nervâsă, glandulară, vase şi pen). (1) 

Vedem prin urmare că nu esistă âncă uă divisiune cu 
totul naturală a. ţesăturilor, căci tâte cele esistente 'ă ati 
defectele lor. Noi vom urma clasificațiunea. lui Virchow, 
ca cea mal simplă, premiţând câte-va observaţiuni. A- 
fară de diferința anatomică între țesăturile celulare și 

„cele conjunctive, mai esistă între densele şi uă deosebire 
embriologică, căci cele d'ântâiii provin din foița esternă 

seu corn6să, şi din loița internă a blastodermului, pe 

când cele conjunctive sunt formate de foița mediă. Ose- 
bit de acesta, ţesăturile celulare sunt în mare parte 
destinate a, acoperi organele profunde sâu provin din 

modificarea. învelișurilor organelor, pe când ţesăturile 
conjunctive servă a da formă și soliditate organelor, 

servind tot uă dată de ausiliare indispensabile pentru e- 

sercitarea funcţiunilor de relațiune. 'Țessturile animale 
superi6re nu diferă de cele alte doă de cât în privirea 
funcțiunilor, cari sunt mult mai însemnate decât la cele 
lalte, der sub punctele de vedere morfologic şi embrio- 

logic ar putea reintra în cele două categorii precedente. 

Deosebirea, între țesăturile celulare și cele conjunctive 
a devenit şi mal evidentă după studiile făcute de Vir- 
chow asupra acestor din urmă, studii din cari resultă 

că se pote forte des verifica transformarea unei țesături 
conjunctive în alta (sp. es. un corpuscul de substanță 

(1) Frey. Tractat de Istologie şi de Istochmie.
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conjunctivă în celulă cartilagin6să, os6să, adip6să) mai 
cu semă în casuri patologice, pe când este cu neputinţă transformarea ei într'uă țesătură celulară, afară numai 
de casul, âncă neprobat, al transformării leucociţilor în 
celule epiteliale. o a 

Din aceste trei grupe de țestturi vom esclude câte-va 
din cele admise de mulţi auto, pentru mal multe 
considerante. Mai ântâit sângele, chilul și linfa trebuesc 
considerate ca, liquide animale Și ca alari studiate îm- 
preună cu aparatele în cari ele se găsesc (aparat circu- 
latoriă, digestiv ȘI linfatic); apoi periy Și unghiele tre- 
buesc studiate ca anexe ale sistemului tegumentar împreună cu penele, cu soldiă ș.a., cari ai acecași ori- 
gină. o 

Ast-fel restrînsă noţiunea de țesătură, putem rece Ja 
studiul diferitelor ei forme cari sunt urmăldrele : 

Epiderm | 
Cristalin 
Epitelit 
Țesături glandulare. 
Mucâsă 

Conjunclivă reticulată (adenoid€) 
Adip6să a 
Conjunctivă 
Cartilaginsă 
Os6să 

Dintară 

Chitinosă. 
Țestturi animale su- ș Musculară 

peridre | Nervâsă. 
Între aceste dot din urmă țescturi nu esistă relaţiuni 

strînse, ast-lel că ar putea forma do& categorii distinse; 

Țesturi celulare 

Țesături conjunctive 
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der între cele din categoriile precedente înrudirea este 
forte strînsă, precum am v&dut mai sus pentru cele con- 
junctive. Între țestturile celulare afinitatea nu este de 
loc mai mică, căci studiând d.es. origina glandelor intesti- 
nale întrun embrion, vedem că ele sunt nisce simple 
cufundări ale epiteliului intestinal în substanța. foiţer me- 
die; asemenea la animalele inferidre cară n'a glande in- 
testinale, funcțiunea acestora este fârte bine îndeplinită 
de ânsuși epiteliu. Aceeași analogiă se observă între cri- 
stalin și epiderm, căci la embrion se observă epidermul 
intrând în orbite şi formând cu timpul un corp celular, 
care apoi se desparte de restul epidermului, şi formâză 
cristalinul. În fine analogia între epitelii și epiderm se 
recunbsce îndată ce se cugetă că aceia nu sunt decât uă 
prelungire a celui din urmă în cavitățile corpului. Afară 
de acâsta, la multe animale, precum batracianii, nu esistă 
epiderm, ci acesta, este înlocuit printr'un epiteliu cu ce- 
lule moi și nucleate. 

$ 1. Ţesături celulare simple. 

| 1. Fpiderm şi Lpitelii. 

Sub aceste numiri se coprind nisce țesături formate 
de celule strîns unite între dânsele, pote prinr'uă 'sub- 
stanță imperceptibilă (Kittsubstantz); aceste celule, de 
formă mai mult sâi mal pugin poliedrică, sunt dispuse 
în pături de deosebită grosime pe suprafeciele esterne și 
interne ale corpului, în canalele escretâre și i chiar î în ca- 
vitățile închise. | 

Remak a descoperit c că aceste țesături se desvoltă din 
-foiţa epidermică sâă esternă (ectoderm) și din foița mu- 
cosă seu internă (endoderm), cară limiteză embrionul în
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primele fase ale desvoltărei scle. Din endoderm se des- 
voltă epiteliul mucosei digestive, r din ectoderm se for- 
m6ză epiteliul suprafeciel esterne (epidermul nu este 
decât uă varietate de epiteliu) (1). Aceste do& foițe con- 
curâză âncă la formațiunea multor organe, în general 
glandulare. Pelea, cu tâte depresiunile s6le, mucâsa lubu- 
lui digestiv, cavitățile organelor respiraţiunei și ale ge- 
neraţiunei, ventriculile creerilor, cavitățile ochilor şi ale 
urechilor, cari la început sunt în comunicațitne cu este- 
riorul, sunt acoperite cu formaţiuni epiteliale. Chiar nu- 
merdsele cavități închise cari se formâză în substanţa 
foiței medie sâi mesoderm, precum ser6sele, bursele 
mucdse, membranele sinoviale, endocardul, membrana 
internă a vaselor linfatice şi sanguine, sunt provădute de 
un înveliș epitelial. S'a dat numirea de endoteliu acestel 
varietăți de formațiune celulară, der nu putem stabili 
uă limită precisă între endoteliu și epiteliu. 
„Celulele epiteliale sunt palide, transparente, cu un 
nucleu bine visibil, care câte uă dată dispare cu etatea. 
Grosimea stratelor epiteliale pote varia de la 3 milimetre 
penă la 0“",0074. Forma celulelor epiteliale este fârte 
variabilă, ceea ce depinde de la presiunea lor reciprocă; 
ast-fel ele sunt poliedrice set prismatice, sâă chiar ne- 
regulate; în acest din urmă cas (d. es. la suprafacia ca- 
naliculelor urinare) acesta provine de la neregularitatea 
formaţiunei lor. Formele fundamentale sunt dot : forma 
turtită și forma comprimată pe de lături, de unde avem 
do& varietăţi principale de epitelil, fie-care cu modifica- 
ţiuni numerâse : Fiteliz pavimentos Și epiteliu cilindric. 

(1) Numirea de epiteliu a fost dată de Ruysch, care a descoperit cel d'ân- 
tâiti pe sfircurile mameler (073) uă cuticulă isolabilă, analogă cu cele de 
pe suprafacia mucâselor. (Milne Edwards).
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Suprafacia liberă a celulelor epiteliale se acoperă . 
câte-uă-dală cu fire vibratile, şi atunci avem uă a treia 
varietate : epiteliu cu fire vibratile. La, animalele superidre 
aceste fire nu se observă decât pe epiteliul cilindric. 

Câte-uă-dată celulele epiteliale conţin granulațiuni 
piomentare de.melanină, precum se observă în celulele 
turtite ale stratelor epidermice inferidre, și în celulele 
piteliale ale coroidei la mamifere. În alte casuri celulele 
epiteliale conţin uă materiă lumin6să specială, de unde 
epiteliul se numesce fosforescent (Panceri); ast-fel se ob- 
servă la Balanoglosus, la, Chaetopterus, la. Folade, la Me- 
duse, la Sifonofori; aci lumina se aretă în urma unei es- 
citaţiuni esterne și se propagă de la stratele celulare 
esteridre la cele mai interne. 

Epitelii pot fi simpli, adică formaţi de un singur rând 
de celule (ser6șe), seu straficați (epiderm, epiteliu oral, 
esofagian etc.). 

Principalele varietăți de epiteliu pavimentos suni ur- 
mătorele : 

a) Epiderm,; este un epiteliu cu multe strate care aco- 
peră papilele dermului apărândule de contactul direct 
cu esteriorul. EI presintă uă suprafaciă neîntreruptă, și 
este format din celule incolore sâi pigmentate; nu pri- 

mesce nervi și vase, și este semitransparent şi pugin fu- 
sibil. Câte-uă-dată se modifică în mod particular, for- 
mând organe de natură așa disă corn6să, precum perii, 
unghiele, copita, partea esternă a cârnelor rumegătâre- 
lor, întregul corn al rinocerului, fanonil balenelor, Ș.a. 
Grosimea stratelor epidermului este forte variabilă, mal 
cu semă la cele esterne, și acesta, depinde mat tot dâuna 
de obiceriuile animalelor; ast-fel sunt câlosităţile ce se
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observă la ședutul malmuțelor, la genunchii caprelor, la 
pieplul cămilelor etc. | | 

Tăcând secţiunea unui epiderm uman, vedem că el se 
p6le distinge în do& strate: unul profund, format de ce- 
lule cilindrice moi, tangente la papilele dermalice, și de. 
altele suprapuse, sferoidale si nucleate; r altul super- 
ficial, format de celule din ce în ce mai lurlite, fără 
nucleu, cară în părţile cele mai esterne ai aspectul unor 
solQi, cu conţinut solid (1). N 

Stratul profund este mult mai gros între papilele der- 
malice decât deasupra lor; de aceea el ia o aparință re- 
liculată, care a făcut să i se dea numele de rețea macdsă 
a hei Malpighi. Celulele lui ai margini neregulate, câte- : 
uă-dată dinţate, cu nucleu granulos și cam gălbui; ele 
devin poliedrice și mai voluminâse cu cât se apropie de 
stratul superlicial, &r nucleul devine mal palid și lenti- 
cular. : 

Printre celulele acestea se întâlnesc câte-uă-dată ele- 
menle linfoide, sâi corpuscule albe eșite din vase, ceea 
ce a făcut pe unii învățați să admită transformarea lor 
în celule epiteliale(2). La câţi-va batraciani și pescl, 
Leydig a, descoperit, printre celulele epiteliale, nisce ele- 
mente mai mari cu un conținut particular, pe cari le nu- 
mesce celule mucăse; asemenea se observă pe mucdsa 
organelor respiratorii ale vertebratelor, şi pe pelea unor 
molusci, precum melcii, nisce celule cu un conţinut 
granulos de culdre închisă, și cu umflături claviforme. 
Aceste celule se sparg din când în când spre ași vărsa 

(1) Vedi cap. prec. Aplicarea unu! epispastie pe pele produce separajiunea 
între stratul profund și cel superficial ale epidermului. Acelaș efect ”] are şi 
maceraţiunea,. 

(2) Y. cap, prec,
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conținutul lor (1). Aceste celule nu sunt de aceeași na- 
tură cu așa disele celule macdse elaviforme descrise de 
Nolliker în pelea lamprelelor (Petromyzon) și cari o- 
cupă tâtă grosimea epidermului (2). Stratul superficial 
al epidermului este format din celule iurtite, fără nu- 
clei; acesta esistă &ns& la embrion Și chiar la animalul 
desvoltat, în părţile unde pelea este mai mele. Culorea 
albă scă închisă a epidermului ascunde cul6rea roșie vie 
pe cari ramilicațiunile vasculare o dai: dermului; de a- 
ceea, la om, buzele Și obrajii, unde epidermul este may 
subțire, presintă uă culdre mai roștă decât alte părți. Mal 
la (6te animalele pelea presintă culdre închisă din causa 
pigmentului conținut în celulele reţelei lui Malpighi. La 6- 
menii din rasa albă acestă culdre brună este pronunțată 
la sfircurile mamelelor, Ia scrotum, la buzele mari ale 
vulvei, la marginile anusului Și la așa numiții maevi ma- 
terni, cari sunt accidentali. Culotaţiunea închisă a pelei, 
cari la albi este localisată, devine generală la celelalte 
rase și la (6te animalele cu pelea g6lă.. După cum am : 
mal spus, slratele superficiale ale epidermului aă .pro- 
prietatea de a se exfolia (3). : 

0) Epiteliu simplu, Acesta este sinonim cu endoteliu; e- 
ste format de un singur. strat de celule și acopere cavi- 
tățile închise, precum şi canalele glandelor sehacee și 
băşicuțele pulmonare. Celulele sâle nu conțin granula- 
țiună, 6r mărginele lor sunt pucin visibile; ele pre- 
sintă doă forme mai: deosebite : pot fi largi, poliedrice, 

(1) Leydig, Istologie comparală. 
(2) V. Aoltier în Bericht etc. din 1860 şi Schultze în Archiv f. Anat, 

din 1861. 
(3) Despre formațiunile epidermice vom vorbi în capitolul relativ la apa- 

ratul tegumentar,
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cu nucleii rotund, precum se observă în sacii Seroșy 
(peritoniu, pleura Ș. a.) s6ă sunt turtite, lanceolate, cu 
nucleul lungăreţ, precum se găsesc la vasele sanguine 
Și linfatice. Celulele epiteliale - cari acoperă cavitățile 
ventriculelor cerebrale și a plexurilor coroide sunt fârte. 
mari, provădute de una s6ă mal multe prelungiri, și 
conțin, afară de nuclei, granulațiuni de culdre închisă. 
.Epitelii simpli se distrug răpede pe cadavru; în tim- 

pul vieței se reproduc fârte încet, afară pote de acela al 
bășicuţelor pulmonare ; ele suferă fârte des degenerarea 
grasă. 

c) Epitelii stratificaţi. Aceștia sunt forte respândiţi și ati 
uă grosime forte variabilă, dependinte de numărul stra= 
telor de celulele suprapuse (1); am vădut că epidermul 
esle varietatea, de epiteliu stratificat care devine mai gr6- 
să; în alte casuri, precum la suprafacia internă a timpa- 
nului și a membranei dura mater cerebrale, epiteliu, de 
Și stratificat, este fârte subțire. În general formele celu- 
lelor la acești epitelil variază de la un strat la altul; 
ast-iel, în epiteliul vibratil care acoperă membrana na- 
sală, celulele profunde ai uă formă ramificată; formele 
de celule dințate se observă numal în stratele profunde 
ale epiteliilor etc.; cu un cuvânt, elementele epiteliilor 
slratificați sunt esențialmente polimorle; ele se ating și 
se unesc prin prelungiri, depresiuni, neregularități de tot 
felul. Câte-uă-dată aceste celule devin ascuțite, presin- 
tând un veri analog cu un filament vibratil, Ensă imobil; 
ast-fel sunt celulele cari îmbracă melcul urechej, la pă- 
sări și la mamifere. 

(1) Suprafacia internă a beşicei urinare este acoperită cu patru straturi 
de celule epiteliale, epiteliul corneei este format la mamifere din 7 stă 9 
strate; s.a.m.d.
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Celulele epiteliale ale cavităţilor închise și ale căilor 
urinare par a fi permanente, der acelea cari acoperă mu- 
c6sele sunt în continuă schimbare; cele superficiale sunt 
transportate prin acțiuni mecanice sâă formeză unul din elementele principale ale mucosităţilor; în același timp 

. stratele inferidre devin superficiale, &r cele profunde. de- 
vin scaunul unei proliferațiuni celulare forte active; a- 
cesta se recunâsce mai cu s&mă după celulele multinu- 
cleate cari esistă în stratele epiteliale profunde (1). 

„ Uă altă formă de activitate a epiteliilor este secreţiznea 
cuticulart. Am vădut în capitolul precedent cum margi- 
nea liberă a unor celule (la epitelix cilindrici) se îngrâșă 
formând ca un capac comun pentru celulele superficiale, - 
un strat cuticular străbătut de nenumărate canalicule, 
care se pote desface în filamente vibratile. Același lucru - 
se observă la epitelil pavimentoși; ast-fel la unele never- 
tebrate esistă uă cuticulă esternă şi alta a canalulut dige- 
Stiv (tunica intima) cari se chitiniseză Și devin fârte tar. 
În aceeași categorie pune Leydig și formațiunea. strate- 
lor corn6se interne ale stomacului muscular (pipotă) la 
păsări. | : 

d) Epileliă policărici piginentați. În ochiul animalelor 
vertebrate, aceste țesături presintă forme particulare. 
Celulele poliedrice ale retiney se observă pe facia internă 
a coroidei dispuse în unul sei mai multe strate, formând 

„un mosaic elegant. Ele a formă. fârte regulată, Și sunt 
pline cu granulaţiuni de melanină, cristaline, de forme. 
diferite și de culdre variabilă. Ele sunt înzestrate cu uă 
mișcare Drozwniană forte „pronunțată, și sunt grămădite 
spre facia internă a, celulei, adică în parlea ci întorsă spre 

(1) Frey. Istologie şi Istohimie pag. 161 (trad, franc, 1878), . 
, 6
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relină, pe când partea anteridră a celulei este plină cu 
uă substanță, de tot transparentă. De la supracia infe- 
riGră a acestor celule se văd plecând, mai cu sâmă la 
vertebrații cu temperatura variabilă, nisce prelungiri, 
pigmentate în parte, cari se cobâră sub formă de fila- 
mente între bastonașele și corpul retinei. 

La unele mamifere celulele coroidei nu conţin tâte 
granulațiuni pigmentare, 6r la albinoși pigmentul lip- 
sesce cu totul. Epiteliul mucâselor conține granulațiuni 
pigmentare la câte-va mamifere; ast-fel putem cita 
conjunctiva oculare la cal (Bruch). 

 Epiteliul cilindric este forte răspândit în organisni, Și 
presintă.. Și el:mal multe varietăţi. La animalele supe- 
risre €l acoperă suprafacia internă a canalului intestinal, 
de la cardia până la anus, și a canalurilor biliar Și pan- 

creatic. Canaliculele galactotore, canalul lacrimal, unele 
părți ale organelor genitale, regiunea olfactivă, papilele 
limbei la brâsce etc., sunt acoperite cu epiteliu cilindric. 

Acești epitelii formeză, strate simple de celule com- 
primate lateral, avend prin urmare uă suprafacie liberă 

» de ordinar mai largă, şi uă estremitate mai subțire la 
partea internă, ast-fel că aci se observă o mică quanti- 
tate de substanță intercelulară. Nucleurile acestor ce- 
lule sunt rotunde, cu nucleoli; membrana este forte sub- 

țire, câte-uă-dată lipsesce, și une-ori este îngroșată la 

suprafacia liberă. 

Acâstă din urmă varietate se observă la intestinul 
subțire al mamiferelor, la b&șicuţele și la canalele bi- 
liare și presintă particularități însemnate. Cuticula a- 
junge până la uă grosime de 0"",0025, este străbătulă 
de dece pânt la cinci-spre-dece canalicule peniru fie- 
care celulă, și se desparte ușor de membrana celulară,
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Celulele cilindrice nu conțin nick-uă-dată pigment;el& se 
reproduc fârte încet: Celulele claviforme s6u caliciforme 
ale lui KGlliker(1), se găsesc şi printre celulele cilin- 
drice epiteliale ale: vertebratelor inferiâre; ele ai: forma 
unei cupe și n'aii membrană celulară la estremitatea li- 
beră; nucleul şi protoplasma sunt grămădiți în partea 
subțire a celulei, âr partea umilată este plină cu uă 
substanță “mucssă. Frey este de opiniune'că dcestea 
sunt celule cari au suferit degeneraţiunea MucOsă, ȘI 
sunt destinate prin urmare să dispară. | 

Uă varietate importantă : de epitelii cilindrici este 
aceea, cu celule însogite de filamente vibratile. Aceste 
celule sunt lungi, câte-uă-dată ascuţite, și ai doă nu: 
cleuri; 'conţinutial lor este palid, transparent sâii granu- 
los. Firele 'vibratile sunt în număr de 10—30 pentru! 
fie-care celulă; în unele casuri, precum la spermatozoidi 
și Ja celulele din urechia lampretelor, celulele n'aii de 
cât 'un singur fir, care este mai gros; firele cele--maY: 
subțiri se observă pe branchiile esterne, la. larvele, Pa 
tracianilor. : i 

Firele vibratile sunt fârte răspândite în regnul animal 
Și se găsesc chiar în regnul vegetal, la zoosporele crip: 
togamelor. La animalele Superi6re ele se observă în căile 
respiratorii, începând de la epiglotă, afară de 'esrdele 
vocale inferidre, pe un epiteliu, care devine din ce în ce 
“mal subțire. Muc6sa nasală, afară de regiunea olfactivă, 
și cavitățile nasale accesorii, sunt acoperite cu epiteliu: 
vibratil. Uterul, până aprope de estremitatea gâtului 'săă, - 
vasele eferente, canalele seminifere și mal tot epididiniul, 
pent aprope de testicul, sunt acoperite cu un asemenea. 

(1) V. pag. 78.
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epiteliu. EI se găsesce la embrion în tte cavitățile cree- 
rilor si ale măduvei, şi persistă în unele părți și la ani- 
malul adult. În fine tromba lui Eustachiu și casa, timpa- 
nului posedă și ele un epiteliu vibratil. 

. La animalele inferi idre, ele sunt și mai frequente; este 
destul a se cita capul rotătârelor, larvele echinoderme- 
lor, car) sunt de tâte părţile acoperite cu fire; un număr 
(6rte mare de infusorii Și câte-va genuri de vermi (Aer- 
ns, Serpula ș.a.). În fine spermatozoidii, cari nu sunt 
decât nisce celule provădute de fire vibratile, se găsesc - 
în tote clasele animalelor, aprope fără escepțiune. 

Composiţiunea himnică a epiteliilor. Nu s'a putut isola 
diferitele părți ale acestor țesături spre a le studia com- 
posiţiunea. în parte; se scie numai! că stratele profunde 
conţin substanțe protoplasmatice, iar cele superficiale 
uă substanță solidă, uscată, pe care am numit'o kera- 
tină. Epitelii puşi întruă soluţiune alcalină se umflă 
înainte de a se disolva; mal ântâiti se despart stratele 
epiteliale unul de altul, apoi se disolvă nucleul şi în 
urmă substanța. celulară, rămănând numai membrana 
forte bine distinsă. În fine dispare şi membrana, Enst 
numal la celulele epiteliale tinere. 
Keratina din epitelir conţine 7,4 49/99 de sulf; quan- 

titatea de cenușă, variază de la 1 până la 1,5%, şi este 
compusă din clorure alcaline, sulfat de calcium și fos- 
fate de calcium, de fer și de magnesium; epidermul 
conține şi uă mică quantitate de silice. In fine celu- 
lele pigmentate conțin uă substanță pigmentară, istoge- 
netică, analogă cu ematina, şi pe care am numit!o me- 
lanină, | 

Fisiologia epiteliilor. Funcțiunea epiteliilor esle de a 
regularisu fenomenele de transudaţiune, de difusiune și
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de resorbire cari se verifică în organism. De și este evi- 
dent că nutriţiunea epiteliilor se face:de către vasele: 
din stratele - conjunctive imediat inferidre, totuşi esis- 
tența. epiteliilor la suprafaca, unor membrane cu totul 
lipsite de vase, precum este cornea, face ca aceste fâno: 
mene nutritive să nu ne fiă âncă definitiv cunoscute ; a- 
semenea mecanismul formațiunei granulaţiunilor: pig- 
mentare este obscur; se presupune numai că :celulele 
profunde, cari sunt mal tinere, posedă uă activitate mal 
considerabilă, 6r că la; celulele superficiale nutrițiunea, 
nu esistă. Epiteli, în peri6da embrionară, iati parte la 
formațiunea unorii organe fârte importante, der la ani- 
malul desvoltat ei nu pot produce de cât elemente ase- 
menea. cu denșil. Celulele cilindrice ale epiteliulni sub- 
țire servă la trecerea, mai multor substanțe, căci iai 
parte la resorbirea grăsimei și a celor alte elemente ale 
chilului. Se pare că se stabilesce 'uă comunicaţiune în- 
tre vasele sanguine și linfatice şi între aceste celule epi- 

"teliale, de' dre-ce granulațiunile colorate injectate în vase 
Saii găsit mal în urmă în interiorul celulelor cilindrice, * 
în celulele vibratile și chiar în elementele 'caliciforme. 
“Tot ast-fel se esplică esistența unor corpuscule puru- 
lente s6u mucâse în aceleași celule epiteliale. 

După cum am mal spus, epitelii se distrug cu UȘIU- 
rința ; ei iai uă parte însemnată la producțiunea : Matcui- 
luă Și a Sinoviei. 

JMucus este un liquid glutinos care acoperă mucâsele 
lubrificându-le suprafaga; el este consistent, ast-fel că a- 
pără mucâsele în contra unor acţiuni himice, și jâcă 
chiar un rol însemnat în schimburile gaz6se. EI este 
transparent, de culdre albă gălbute, conține celulele epi- 
teliale și glandulare alături cu corpusculele muc6se,. cark
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ati .mare asemănare cu leucociţii, şi provin ma! cu 
scmă din descompunerea celulelor epiteliale. Substanta 
luă fundamenlală este macina, care se găsesce sub doă 
forme ; una însolubilă, care se umilă în apă și alta so- 
lubilă, . der având amândoă aceleași reacţiuni. Mucus 
conţine 955%, de apă și 240/09 de mucină. Sino- 
via este :f6rte analogă cu mucus, ânsă se găsesce pe su- 
prafecele articulare, pe cari le lubrifică. Mișcările și (re- 
carea reciprocă a suprafecelor articulare au influință a- 
supra. composițiunei sinoviei, care, după analisele lul 
Frerichs, este mai ap6să (970%, de apă) şi mal săracă 
în- mucină la un animal în repaus, de cât la unul în 
mișcare (948%, de apă). Este probabil că conţinu- 
tul celulelor - epiteliale se transformă în mucină în urma 
acțiune! liquidului alcalin, care. străbate capilarii muc6- 
selor și al membranelor sinoviale. 
Fenomenele de mișcare la celulele epiteliale tinere 

nu saă putut observa până acum ; cunoscem numal miș- 
carea vibratorie. a epiteliilor ciliare observată, se dice, 
pentru prima.6ră la microscop de Heyde, în 1683. Me- 
canismul şi scopul acestei mișcări ne sunt âncă necuno- 
scuți, de și ea a fost studiată continui în timp de doi se- 
coli aprâpe. Ea se pote compara-cu undularea unel fla- 
Cări, și un epitelii vibratil presintă aspectul unul câmp 
de grâă agitat de un vânț ușor; filamentele, în mișcarea, 
lor, transportă diferitele corpuscule cari sunt în apro- piere într'uă direcţiune determinată cu uă iuț6lă evaluată 
la aprpe un milimetru pe minut; mișcarea firelor nsă 
este fârte răpede, căci ele. fac maj multe oscilațiuni pe secundă, ast-fel că este imposibil a le urmări la micro- 
scop. Purkinje Și Valentin ai descris patru feluri de MiȘ- 
cări la firele vibratile : mișcare de [leziune şi extensiine ;
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mișcare în pâlnie, în care estremitatea. liberă a firului 
descrie un cerc, ast-fel că firul întreg descrie uă spre: 

facă de con; mișcare de oscilațiune ca un pendul; ș 
mișcare de undulaţiune, precum se observă la Posperine. 

Sistemul nervos și circulatoriu n'a nică uă influență 

asupra, mişcărel acestor fire, ast-fel că ea, persistă şi în- 

iruă celulă isolată și chiar după mrtea ânimalului până 

la răcirea, cadavrului (mamifere și păsări) seu mal 
multe dile după morte (animalele inferi6re). Liquidele 

cari n'au acţiune himică. asupra. celulelor nu opresc 
mișcarea vibratorie. Bila, acidele, alcoolul și alcalil fac 

să înceteze cu desăvârșire acâștă mișcare; acelaşi efect - 
aii idrogenul și acidul carbonic. Purkinje și Valentin în- 

cercară în zadar felurite medilâce mecanice, fisice și hi- 
mice pentru a reda firelor vibratile în repaus mișcarea 

lor primitiva; ns& Virchow, cu ajutorul potasei și al su- 

dei, şi W. Kiihne, cu ajutorul oxigenului, reușiră să do- 

- bândâscă acest resultat, care dovedi uă dată ma! mult 

că nervii nau nici uă relațiune cu mișcările celulelor (1). 
In interiorul organismului rolul firelor vibratile este ac- 

cesoriu ; în organele genitale (mal cu semă la pescl) ele 

ajută la transportul ouelor şi al zoospermilor. Ensă la a- 

nimalele inferiâre ele servă la locomoţiune, la respira- 

țiune (prin preschimbarea. stratelor liquide adiacente 

corpului) şi la. progresiunea alimentelor în tubul di- 

gestiv. 

Desoltarea epiteliilor. Am vădut. -că aceste” [esături. pIo- 

vin din ectoderm și din endoderm, și că ele se găsesc și 

în interiorul organelor desvoltate din foiţa mediă. In e- 

(1) Pirchow. Patologia, celulară, trad. franc. pag. 332. Kiihne a reușit a- 

„_semenea, cu vapori amoniacalt să redea mișcarea firelor oprite de aţi 
nea vaporilor aciqi şi viceversa,
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piderm, chiar în perioda embrionară, se disting cele-doă 
strate : refcua lui Aalpighi și stratul cornos, cari sunt 
formate chiar și atunci de mai multe rânduri de celule; 
în cele superficiale se observă câte dos nucleuri, €r în 
cele profunde nucleurile sunt pe cale 'de a, se divide. La 
Suprafaga corpului embrionului epidermul formeză uă pă- 
tură albă, clei6să, amestecată cu grăsime, care se nume- 
sce verniz caseosa. Epitelil cari provin din endoderm se 
disting în perioda embrionare printiuă proliferare forte 
aclivă de elemente, și se desvollă forte de timpuriu (1). 

II. Cristalin 

La animalele vertebrate acestă parte f6rte însemnată 
a aparatului visiv trebuie considerată ca un epileliu ale 
cărui celule s'aii transformat. în fibre. | | 

EI se compune dintr'uă capsulă care învelesce uă ţe- 
setură compusă din tuby subțiri, de consistenţă sticlâsă. 
Capsula este anistă, cu sgârieturi forte fine, 6r în 
partea, anteridră, pe suprafaca internă, este acoperilă cu 
un epiteliii simplu, care la periferie (în zona lui Zinn) 
se confundă cu un rend de celule tinere, cu nucleurile 
de multe ori împărţite ; din aceste celule se nasc alte e- 
lemente rotunde destinate a se transforma în fibre ale 
cristalinului. | 

Aceste fibre sunt palide, transparente, fără structură 
internă; în cele periferice, cărora se dă numele de luby, 
substanța internă este liquidă, grosă și provădută de un 
înveliș forte subțire, âr cele mai interne ati mărginile 
dințate (mal cu sâmă la pesc]) Și aderă bine între den- 

(1) Remak. Tractat de embriogenie,
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sele. Ele aii maj mult uă formă turtită, ca uă panglică, și . 
în secțiune transversală se arată ca uă rețea, elegantă cu 
ochiuri esagonale. „Direcţiunea lor este de la capsula | 
anteridră la cea posteridră prin equatorul organului, şi 
aci fiă-care tub presintă un nucleii rotund Şi vesiculos, 
formându-se ast-lel zona nucleurilor (Kernzone a lu H. 
Meyer). | | 

La animalul de curând născut cristalinul este cam 0- 
pac şi pe fața lui anteridră se observă uă fi igură în for- 
ma unel stele cu trei rade, 6r pe cea, posteridră uă stea 
cu patru rade. In interiorul acestor figuri nu esistă, fibre, 
ci uă masă omogenă liquidă, ast-iel că emisferul ante- 
rior al cristalinului este împărţit în trei bucăți cuneifor- 
me, 6r cel posterior în patru bucăţi de aceiași formă, 

Composiţiunea himică a cristalinului este simplă: uă 
substanță proteică analogă cu albumina, și uă quantitate 
considerabilă de materi! grase (la om 2 .06%/0) între cară 
și cholesterina (1). 

Cristalinul, după cum a descoperit Huschke, se des- 
voltă dintrun fund orb al stratului celular superiicial al - 
ectodermului. Acest sac se desparte forte de timpuriă, și 
celulele. sâle posteridre se transformă în fibre cristaline, 6r 
cele anteridre 'ȘI păstreză forma, devenind epiteliul cap- 
sulei; acesta, se consideră de mulți ca formată, din țesă- 
tura conjunctivă vecină. La embrioni se găsesc fibre 
cristaline cu mai multe nucleuri, și este probabil, prin 
urmare, ca ele să se înmulțescă prin divisiune, cu atât 

(1). Ecă analisa unu cristalin uman, făcută de Berzelius : 
In 100 părți: Apă 58,0 
E Substanţă proteică . . , cs. 359 

Părți solide, . cr. 24 
Alte substanțe. . 3,7
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mai mult că desvoltarea cristalinului continuă și după 
perioda embrionară. Cele mal multe fibre însă se des- 

voltă din celulele epiteliale ale capsulei, și de aceea nu 

se pot regenera, dâcă capsula cu stratul epitelial n'a r&- 

mas intactă (1). | 

III. Ţesctură glundulară - 

Am vEdut ma! sus că glandele, în cea ce privesce păr- 

țile lor esenţiale, adică celulele glandulare, aii cea mal 

strinsă rudenie cu-celulele epiteliale, atât sub punctul 

de vedere embriologic (căci se produc din foița es- 
ternă și din cea. internă), cât și sub punctul de vedere fi- 

siologic. In adevăr mucâsa, intestinală, sp. es., se pole 

considera ca uă agregațiune de glande; și acestea, nee- 

sistând la animalele inferidre (insecte, vermi, polip!), 

sunt înlocuite prin celulele epiteliului intestinal, cari 

fac aceeaşi funcțiune (2) 
Afară. de acâsta, am vădut că celulele epiteliale sunt de : 

multe ori înzestrate cu activitate secretore, îngroșându'şi 

suprafaca liberă, etc. Acestă activitate âns€ nu se măr- 

ginesce la-producţiunea de substanțe solide, cari să re- 
mână -aderente la epiteliu, dâr pâte causa și creaţiunea 

unor producte liquide și gazâse, ast-fel că formațiunile 

epiteliale pot irece în starea de țesături glandulare, cark 

nu represintă de cât uă modilicaţiune prin diferenţiare 
a ţesăturei epiteliale. Celulele epiteliale cari jâcă rolul de 

glande sunt fârte numerâse ; în starea cea mat simplă 

(1). Tot în categoria ţestturilor epiteliale intră şi smaltul care acoperă 
dinţii la mamiferele superidre.. 

(2) La multe anelide lipsesce ficatul, şi este înlocuit printr'un epiteliu 

epatic,
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ele nu diferă de celulele-vecine de cât prin substanțe: ce 

secretă ; suprafaca. de secreţiune crescând, epiteliul infe- 

rior se ipertrofiază , determinând formațiunea unor 

gropițe, unor sad, unor coccans, cari se vor complica 

din ce în ce mai mult. 'Țesăturile vecine se vor modifica 

și ele, formând invelișurile necesare, şi se va, constitui 

ast-fel un organ complex, uă glandă, a cărei țesătură: 

fundamentală însă va conserva aceleaşi raporturi cu: 

stratul epitelial (1). ae ” 
Ori-ce glandă se compune dintr'uă membrană propriă, 

transparentă, fără structură, și dintruă substanță internă 

formată de celule glandulare: Acestora se ma! adaogă 

uă rețea vasculară care acoperă suprafaca internă a, 

membranei propriă, (acesta câte uă dată lipsesce); mal 

tâte glandele aii apoi câte un canal escretor. 

Membrana propriă n'are relaţiune cu țesătura glandu- 

lară, fiind de natură conjunctivă ; în câte-va casuri ânsă 

ca'este produsă de celulele glandulare ; acâsta 'se ob- 

servă la glandele unicelulare ale artropodelor și ale ver- 

-milor, unde se vede că estremitatea cecală a glandeă 

se continuă direct cu tubul escretor. Ea este elastică și 
resistă la reactivele mai slabe; determină forma glandei 

și servă la filtrarea plasmei sanguine. 

Se pot distinge trei varietăți principale de membrană, 

cărora. corespund trei forme de glande. In casul ântâiu, 

membrana. are forma unul tub deschis la uă estremitate, 

care câte uă dată comunică cu estremităţile altor glande 

analoge ; atunci glandele sunt tubulare și se numesc și 

folicule ; ele pot fi simple sâii compuse. Ast-fel sunt glan- 

(1) Gegenbaur. Anatomie comparată, partea generală. Forte pucine glande 
se desvoltă din foiţa medie şi dintre acestea, multe s'aii recunoseut a fi 
nisce simple organe linfoide,
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dele stomacului, ale intestinului gros, ale lui Galeati; 

glandele stomacale la păsări (acestea sunt compuse), cele 
simple pot fi și în formă de ghem, precum sunt sudoriferi). 

"In casul al doilea. membrana are forma unei bășicuţe 

glandulare deschise, er glandele sunt grămădite la un loc 

în mare quantitate, formând ca nisce ciorchine ; fiă-care 

ciorchină este uă glandă, âr elementele se numesc lobule 

s6ii acini (b6be). Şi aceste glande pot fi simple sâu com- 
puse : între cele dântâiui găsim glandele pelei la ma- 

mifere, la, reptile, la batraciane ; între cele-lalte avem 

glandele lui Meibomius, ale lui Brunner, glandele sali- 

vare, pancreasul ș. a. 

In cel din urmă cas, membrana. formeză nisce “folicuile 

închise de tote părţile, indehiscente (glandele tiroide) să 

dehiscente (ovarele cu foliculele lui Graaf). | 
Afară de aceste trei forme de glande (tubulare, în 

ciorchină sii acinosae şi foliculare închise) avem glandele 
- miste (Panceri), cari n'aă aceeași structură în tâte păr- | 

țile lor; ast-fel este glanda ermafrodită la melci, cari 

produce şi zoosperme și ouă; în aceeași categorie intră 

glandele salivare ale unor gasteropodi (Dolium, Zrito- 

nium Ş, 2.) cari, afară de salivă, secretă și un liquid care 

conţine acid sulfuric, partea. care secretă saliva, fiind aci- 
n6sa și cealaltă tubulară, și având un canal de escrețiune 
comun. Panceri numesce apol glande foliacee (ghiandole 

foglieltate) acelea în cari mucâsa face numerse încre- 
țituri paralele, acoperite de celule secretâre ; ast-fel sunt 

proventriculul gasteropodilor, care secretă sucul gas- 

tric, și glanda otrăvei la scorpionul african. 

Elementul cel mail însemnat al glandei este celula 

glandulară ; ea este câte uă dată unică, și atunci avem 

glanda unicelulară, precum se observă în epiteliu estern .
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la anelide și la molusci, (destinate la secrețiunea tubilor 
și a scokcelor), precum sunt și glandele salivare la multe 

insecte (albine) şi gasteropode; mal tot deauna ânsă celu- * 
lele sunt numersse, și umplu spaţiul gol al glandeti.sâă 

acoperă în mod regulat suprafaca internă a membranei 

fundamentale, luând uă formă poliedrică și aședându-se 
în unul sâii mai multe rânduri. In canalul escretor al 

glandei, ele sunt nisce simple celule epiteliale : cu iste 

acestea nu esistă uă limită precisă, între ambele feluri 

de elemente, ceea. ce confirmă âncă uă dată faptul că ce- 

lulele glandulare sunt modificări ale celor epiteliale. Es- 

ceptând formele turtite și soldâse, celulele glandulare ai 

aceleaşi forme ca și cele epiteliale, &ns& sunt mal masi, 

și nu conţin nică uă dată granulațiuni de melanină. Ele 
presintă asemenea varietăţi, “după cum glanda. este în 

stare de repaos si de activitate, mai cu sâmă la glan- 
dele stomacului, la pancreas, la glandele submaxilare ale 

câtor-va, mamifere; se găsesc chiar celule glandulare vi- 

bratile ; ast-fel sunt glandele limbale la Trifon igneus, 

glandele uterine la scrofă, canaliculele renale la reptile și 

la pesci, şi glandele biliare la Cyclas. 
Celulele glandulare aii un nucleii și câte uă dată dos, 

vesicul6se s6ii omogene, cari dispar când celula îmb&- 

trânesce. ! 

Fisiologia țescturei glandulare. Fără a ne ocupa de diferi- 

tele secrețiuni ale glandelor, nefiind aci locul, vom a- 

tinge câte-va cestiuni generale. 

Celulele glandulare ai uă durată scurtă, din: causa 

structurei lor delicate și a schimburilor nutritive fârte 
aclive ce se verifică într'ânsele ; în acesta ele se asem&nă 

6răși cu celulele epiteliale ; în câte-va casuri nsă (ficat, 
renichi) ele sunt permanente. |
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Celulele glandulare dispar întrun mod mecanic, trans- 
portate de liquide, după cum se observă mai cu semă pe 

muc6sa stomacului la erbivore. In alte casuri ele suferă 
uă transformaţiune radicală, precum este în casul celu- 
lelor spermatice, cari dispar, dând nascere la zoospermi, 

sâu în casul degenerărei grase care se observă în glan- 

dele sebacee, în glandele lui Meibomius, în mamele și în 

multe glande sudoripare. Aceeași dispariţiune de celule 

se observă la glandele salivare, în al căror liquid se ved 

nucieuri-libere și fragmente de celule. 

Alte .celule glandulare suferă metamorfosa mucosă ; 

ast-fel, glandele submaxilare conţin, afară de celule glan- 

dulare, care ocupă mărginile lobulilor, nisce -elemente 

„mai mari pline cu mucină, cari se formâză din cele d'ân- 
tâiu. Escitând mal mult timp aceste glande, t6tă mucina 

este. secretată și cavitatea lobului se umple cu: uă “proto- 

plasmă g granul6să. | 

Canalul escretor al glandelor nu este indieponsabil 

când esistă el este sei drept, seu r&sucit ;- celulele epite- 

liale cari *] acoperă sunt la început pavimentâse, apro- 

piându-se de corpul glandei devin cilindrice și apol se 

transformă în celule glandulare. 

Composiţiunea himică a celulelor glandulare varicză 
după natura, liquidului secretat de glande; unele împru- 

mută, de la sânge substanțele destinate secrețiunei, fără 

a le modifica întru nimic (es. la glandele sebacee și su- 
- doripare). Altele modifică aceste substante ; ast-fel în 

mamele substanţa, albuminoide se transformă în cascină, 

r glucosiul în lactosiu. Asemenea este fârle important 

fenomenul de glicogenie în ficat studiat de Cl. Bernard (1). 

- (1) Vom trata aceste cestiuni, şi altele, când vom vorbi despre diferi- - 

tele glande în parte, în aparatele în cari se găsesc, (V. partea specială),
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$ 2. Ţesături de substanță conjuneiivă. 

Acestă categoriă de țesături este cea mal respândilă, 

căci constituie substratum. întregului organism şi al fă 

cărui organ în parte ; ele determină forma corpului Şi 

a organelor, și servă de susținere tuturor celov-lalte 

părţi, precum muschi, nervi, celule glandulose etc. De a- 

cea Klliker le numesce substanță de susținere (Stiitz- 

substanz). Ele provin t6te din foiţa medie sâii mucâsă a 

blastoderinului, şi în cea. dântâiu periâdă embrionară se 

presintă sub uă formă unică, din care se diferenţiază 

succesiv t6te cele-lalte, Rudenia între diferitele țesături 

conjunctive este atât de strinsă, în cât se văd forte des 

transformându- se una întralta, nu numa! în starea pato- 

logică, der și în' condițiuni fisiologice ; vedem chiar di- 
ferite țesături jucând un rol identic în deosebitele clase 

ale regnului animal. Ast-fel, țesătura, os6să este înlocuită 

prin cea cartilaginâsă la unii pesci, și prin. cea chitin6să 

la insecte ; ast-fel observăm la păsări forte des _osifi- 

cațiunea țesătarel conjunctive care formăză tendonil. 

Afară de eşistența unei substanţe ințercelulare, aceste 

țesătură mai au drept caracter presența unor canalicule 

cari plecă de la celule și cari le pun în strînsă comuni 

cațiune una cu alta, anastomosându-se mai tot deauna,; 

aceste canalicule âns€ lipsesc câte uă dată, precum se 

verifică la țesătura cartilagin6să. 

'Țesăturile de substanţă, conjunctivă sunt străbătute de : 

vase sanguine și de nervi, cu cari celulele sunt în strînsă 
relaţiune ; în adevăr, decă un vas se oblitereză, se di- 

struge activitatea vitală la un număr Gre-care de celule
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vecine, cari formeză ast-fel, împreună cu teritoriele lor, 
un teritoriu vascular (Virchow). 
In starea normală, aceste țesături, la animalul adult 
participă fârte pucin la desvoltarea nutritivă a organismu- 
lui întreg, der în starea patologică devin fârte active, 
dând nascere, precum am vădut, la neolormațiuni impor- 
lante. 

Ac6sta a condus pe Virchow la conclusiunea esage- 
rată că țes&tura conjunctivă și țes&turile equivalente se 
pot considera ca germenul comun al corpului întreg. Ti- 
pul istologic al acestor țesături se pote în resumat ca- 
racterisa ast-fel: In starea embrionară ele sunt formate 
de uă aglomeraţiune compactă de celule formatâre fără 
înveliș, rotunde și cu nucleu vesiculos. Intre aceşte ele- 
mente se desvoltă apoi uă substanţă intercelulară albu- 
minoidg, mâle, omogenă, care este un produs al celule- 
lor. Aceste elemente precum și substanța intercelulară 
suleră modificațiuni variate; cele d'ântâiia se atrofiază 
s6i devin fusiforme, stelate, pe când substanța inter- 
pusă ia un aspect fibrilar, sgâriat etc., transformaţiuni 
însoţite şi de modificări himice (1). Vom descrie fiă- 
care categorie de țesături după divisiunea dală mai sus. 

I Țesctură mucdsă, 

Acestă țesătură, numită și gelatin6să, este fârte r&s- 
pândită în embrionul vertebraţilor (țes. sub-cutaneă, ge- 
latina lui Wharton) și se găsesce și în etatea înaintată, în 
corpulă sticlos, în snal romboidal al măduvei spinărel la 
păsări, sub pelea și în organele electrice și pseudoelec- 

(1) Frey, Tractat de istologie p, 185.
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trice ale pescilor etc. Ea formeză şi tumori patologice 

numite mizome (Virchow). La animalele inferidre -țesă- 
tura mucsă jâcă un rol important: corpul întreg al a- 

calefilor este format din acestă țesătură, care se mai 

găsesce în mare quantitate la molusci, la tunicaţi și în 

mică quantitate la crustacel. La tunicaţi masa intercelu- 

lară conţine celulosă. 

Elementele celulare sunt stelate, și ramificaţiunile lor 
se anastomoseză formând uă reţea celulară; câte uă dată 
'ŞI conservă forma, lor sferoidală primitivă; substanţa in- 

tercelulară este liquidă şi formată de mucină, sâă de un 

corp analog ; ea este forte abundentă, și mai târdiu ia un. 

aspect fibrilar. Câte uă dată celulele se atrofiâză, şi r&- 

mâne numai substanţa intercelulară ; altă dată țesătura 
mucosă se transformă în țesătură conjunctivă mâle or- 
dinară. | | 

„În corpul sticlos al ochiului, la animalele tinere și la 
embrioni, se observă 'uă varietate particulară de țesătură 
muc6să.: substanța intercelulară este omogenă, incoloră, 

și devine sgâriată deca o tratăm cu acid acetic ; celu- 
lele sâm&nă cu globulele albe ale linfey, sunt pucin nu- 

merse și ait un aspect granulos ; nucleurile sunt sferice 
Și câte uă dală duble; elementele celulare ai mişcări a- 

meboide și numerul lor scade cu cât individul îmb&- 
trânesce. Apa formâză 986,4. părți din 1000, 6r substan- 
țele disolvate mai abundente sunt albuminatul de so- 

dium (1,36%/09) și clorurul sodic (7,757%/79). 

In bulbul dintar, la embrion, și în gelatina lui Whar- 

ton a cordonului umbilical, țesttura mucâsă este lor- 
mată din celule stelate, ale căror prelungiri se unesc 

pentru a forma uă reţea cu ochiuri largi; în medilocul a- 

cestora -se pot observa celule embrionare rotunde ne- 

7
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transformate. Imprejurul celulelor și a prelungirilor los, 
se depune masa intercelulară, care dobândesce sgârieturi 
longitudinale ; acestea cu timpul se transformă în fibrile 
de natură, conjunctivă, pe când tot uă dată se formeză 
Și fibre elastice. Celulele se depărteză din ce în ce una de 
alla, și prelungirile lor devin forte lungi și filiforme. Țe- 
sătura muc6să prin ferbere produce cleiu. 

J1. Tesctuvă conjunctivă 

Acâstă țesătură, cu numerâsele sâle varietăți, repre- 
sintă tipul acestei categorii de țesături, şi este forte răs- 
pândită în tot organismul, de 6re-ce formâză urdla tuturor 
organelor. Ea a fost studiată mal cu semă de Virchow, 
și a servit de basă nouei teoril a învățatului german a- 
supra formațiunilor patologice. Ensă acestă țesătură, al 
cărei tip caracteristic îl găsim în țesătura, areolară der- 
matică, nu presintă simplicitatea de structură ce T atribuia 

 Virchow. Ea se compune, după Vir chow, din elemente 
„celulare [usiforme s6i stelale, ale căror prelungiri for- 
m6ză uă rețea canaliculată ; aceste elemente, numite cor- 
puscule conjunctive (Bin legecebscii perchen), derivă din celu- 
lele rotunde ale foiței blastodermice medie și posedă în 
cel mal înalt grad virtutea proliferantă ; sub influința unei 

"mici iritațiuni, ea dă nascere la numerâse celule rotunde, 
MOI, cari s&mănă cu celulele embrionare din cari derivă 
țesttura; ele pot da nascere, desvoltânduse, la țesături 
variabile. Studiile mal noui însă asupra acestel țesături, 
făcute mal cu sâmă de von: Recklinghausen și de 
Kiihne (1) aii dovedit că ca se compune din doă feluri 
de corpuscule: unele mobile, îndestrate cu mnișcări ame- 

" (1) Hiihne, art. Bindegeirebe în Stricker's Handbuch der Gew ebelehre,..
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boide și anaioge cu leucociţii, și altele fize, cari.n'ai, în 
general vorbind, aspectul stelat descris de Virchow. Ran- 
vier (1) a arătat că acest aspect este datorit: preparaţi- 
unei, și că celulele ai forme fârte schimbătore. „o. 

Ele sunt acoperite de fibrilele substanţei intercelulare, 
Și de aceea suntem nevoiţi, pentru a le putea observa, să: 
tratăm țesătura cu reactive cari delormeză elementele. 
Der observând țesătura conjunctivă a muschilor la mem- NE 
brele unei brâsce vil (2), vedem, la intervale consi- 
derabile, celulele lipsite de membrană sub diferite - 
forme; cele mai multe sunt formate de protoplasma 
fără nuclei, cu prelungiri cari câte uă dată se ana- 
stomos6ză. între densele ;.altele ai mărgini mai dis- . 
tinse și conţin câte un nuclei vesiculos ; uă a treia va- 
rietate este represintată de celule, fusiforme, cu nucleii 
vesiculos și cu protoplasma. turbure. Tâte aceste celule, 
afară. de cele diu urmă, presintă fenomene de contracti- 
litate, mai cu sâmă în prelungirile lor, cari 'ȘI modifică 
continui forma și direcțiunea. Sub influința acidului a- | 
cetic celulele dobândesc mărgini bine determinate, ast-. . 
fel că s'ar putea crede în esistența unei membrane celu-. . 
lare. e 

Astă-dI se scie că celula conjunctivă adevărată, fixă, 
se presinlă sub do& forme la organismul adult. Mai ân- 
tâiă avem elemente formate de un nucleii oval, încon- 
jurat de protoplasmă; la periferie ele sunt palide Și pre- 
sintă prelungiri ascuţite, seu fibrile ; forma lor este tur>. 
tită şi sunt de multe ori însogite de plăci laterale cari le - 
daii un aspect neregulat. La. suprafaca liberă a organe-.: 

(1) În Archives de physiologie normale et pathologique. 1869, 
(2) Acest meqiloc este indicat de Kiihne, . e
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lor, aceste elemente iat aspectul pavimentos al-celulelor 
endoteliale, de cari cu grei se pot distinge. 
A doua formă este representată de celule embrionare 

isolate sei grupate în mare numer, de dimensiuni mari, 
provădute de un nuclei, granul6se ; ele sunt rotunde, 
lipsite de prelungiri și se găsesc mal cu semă împreju- 
rul arterelor ; de accea Waldeyer le numesce celule peri- 

"vasculare. 

Esle probabil că aceste do& forme nu persistă, şi că 
protoplasma ia: parte la formațiunea substanței intercelu- 
lare ; de aceea se găsesc de multe ori nucleuri isolate, - 

Substanța intercelulară presintă diferite aspecte, cari 
determină varielăţile țesăturei conjunctive. Ea este ca- 
racterisată prin presința fibrilelor, cari se arâtă sub 
forma unor filamente independinte unul de altul și ne- 
ramificate; ele se disolvă în apă ferbinte s6ă în apă rece 
acidulată, producând gelatină; ele sunt aședate în mânun- 
chiuri paralele, cu mărgini undulate, avend mai tot de 
auna aspectul unor panglice sgâriate în lung. Aceste mă- 
nunchiuri sunt despărțite printr'uă substanță fundamen: 
tal& omogenă, amorlă și solubilă în apă de var. Câte uă 
dată ânsă mănunchiurile sunt lipite unul de allul și nu se 
observă substanța omogenă ; ast-fel este la tendont; în 
unele casuri fibrilele se incrucisâză, ast-fel în cât nu se 
mal pot urmări, după cum se observă în scleroticd. Mă- 
nunchiurile sunt câte-uă dată învelite cu uă, membrană 
de natură collagenă sei elastică. Acidul acetic face să di- 
spară, aspectul fibrilar al țescturei, care devine mai trans- 
parentă, din causa umflărei mănunchiurilor fibrilare ; 
fibrele nu se disolvă,, căci le vedem re eapărend decă spă- 
lăm țesătura cu apă. 

Acidul acetic face să apară ȘI fi A brele elastice cu rețelele
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ce formeză ; aceste fibre resistă la acţiunea acidelor și a 

alcalilor și sunt drepte sei ramificate ; ele au tot de una 
uă direcțiune răsucită, încovoiată si spirală, pentru 

care se deosibesc ușor de fibrile; ramificându-se și ana- 

stomosându-se, ele devin fârte fine (02",0014—0"",0022), 

și formeză nisce rețele cu ochiuri largi. Fibrele elastice 

pot să se 'nmulțâscă ast-fel, în cât să dispară țes&tura fi- 

brilară interpusă ; atunci avem uă adevărată festtură elas- 

tică, după cum se observă la arterele cele mari ale ma- 

miferelor.. Aci fibrele elastice formâză nisce membrane, 

cari sunt constituite de uă rețea elastică forte fină şi de 

uă substanță omogenă care pâte fi găurită în mai multe 

puncte (membrana fenestrata a lui Henle). Câte uă dată 

membrana este uniformă, fără fibrile perforate, şi sub- 

stanța elastică este represintată de largi fibre neregulate. 

„Suprafaca mănunchiurilor țes&turei conjunctive. se. 

transformă în substanţă elastică, fenomen asupra. căruia 
Sau rădicat mal multe discuțiuni între istologisti. In a- 

devăr, decă tratăm cu acid acetic, sâă lăsăm mult timp 

în apă mănunchiurile conjunctive ale dermului s6ă-ale 

tendonilor, observăm că ele se umilă și substanța con- 

junctivă. presintă nisce umflături fusilorme, pe când înve- 

lișul presintă nisce .restrîngeri anulare sâi spiroide,; 

învelișul de multe ori se rupe în sens transversal și atuncă 
substanţa conținută în mânunchiă se versă afară, -6r 
membrana, în virtutea elasticității sele, se retracteză re- 
ducându-se la forma. unui simplu inel cu mărgini ob- 

scure ; câte uă dată mânunchiul ia forma unei fibre 

spirale. Se pare der evident că membranele elastice, ru- 

p&ndu-se, se pot retracta sub formă de fibre; acesta ar 

fi origina rețelelor de largi fibre elastice și a membrane- 

lor fenestrate din tunica arterelor la mamifere. |
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Țesttura conjunctivă servă, după cum am mal spus, 
a umple spaţiurile coprinse. între organe, si formeză 
adevărate membrane solide resistente. De aci provine 

divisiunea acestor țesături în do& varietăți: țesătură con- 
junctivă fără formă sei înterstițială și țesătură conjune- 
tivă de formă, determinată. 

Cea d'ânțâiii, numită și areolart când se găsesce în 
mase mari, este formată de uă substanță omogenă, mâle, 
forte abundentă, de mănunchiuri conjunctive, de fibre e- 
lastice şi de celule în proporţiuni variabile. Mănunchiu- 
rile sunt încrucișate, ânsă slab, ast-fel că întrega țesătură 
este mâle și estensibil& ; ele formeză sei nisce rețele sâii 
adevărate plăci. Țesttura areolară & presintă mar! lacune 

. (acestea, se considerată mai "nainte ca celule), și se apropie 
prin urmare de țesătura. mucâsă. Celulele „sunt aşedate 
între mănunchiurile de fibre sub forma unor elemente fusi- 
forme său stelate, âr altele sunt coprinse în substanța. o- 
mogenă ; atunci sunt rotunde, analoge cu corpusculele 
linfatice, și, mulțămită contractilităței lor, se mută de la 
un loc la altul. 

Țesttura areolară se găsesce sub dermă, sub membra- 
nele mucâse și sub cele serâse; de aceea se numesce Și 
țesătură sub-matodsă, sub-serdsti, sub-cutană. Ea servă Și a 
susţine și a consolida numerâse organe, presintându-se 
sub formă de mase fibrilare cu celule fusiforme, scă cu 
simple nucleuri, rămășițe de vechi celule; ast-fel o gă- 
sim în testiculă, în rănichy, în corpul tiroid (1). 

Țesătura conjunctivă cu formă determinată presintă 
numer6se varielăți, datorite mal cu semă disposiţiunei 

(1) Ţesătura areolară se desvoltă câte uă dată în mod anormal, formând 
uă tumâre numită fibromă arcolară. -
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variabile a mănunchiurilor conjunctive şi esistenţei fi- 
brelor elastice. 

Celulele pot să dispară de tot, persistând numai nucleu- 

rile, er substanţa interpusă să fiă omogenă s6ii sgâria- 

tă, ânsă nu fibrilară&; asemenea, varietate. se observă în 

țesătura msle dintară, în perinevrul trunchiurilor ner- * 

v6se mici, și în celulele nervâse ale gangliânelor. | 

Uă varietate importantă de țesătură conjunctivă este 

țesttura pigmentară, formată. de celule cu numer6se ra- 
mificaţiuni, cari conţin un" pigment negru (melanina); 

aceste celule ai facultatea de a emigra printre celulele 

superficiale ale dermului, și de ași modifica fârte des 
forma. La mamifere acâstă ţestlură se găsesce numai 
în lumina fusca a coroidei, dâr la vertebratele inferidre 

se găsesce în tâte părţile corpului, mai cu sâmă în derm, 

constituind cromatoforii la. unele reptile, și în peritoniul 
parietal al reptilelor și al pescilor (1). - 

La, coroidă prelungirile acestor celule sunt fârte subțiri 

Și anastomosate; pigmentul î în unele casurl se găsesce și 

în iris (la animalele cu ochi negri).: 
Celulele pigmentare ai. tot-da-una uă formă neregu-" 

lată, 6r nucleul lor este larg şi ovoidal. In unele cașuri - 

se pote observa transformarea, corpusculelor conjunctive - 

stelate în celule pigmentate, prin întroducerea gradată, 

a granulațiunilor de melanină, mai cu semă în neofor- 

maţiunile patologice. 

Testtura conjunctivă transparente este uă allă varietate 

care se observă în cornea ochiului. Acest organ presintă 

(14) La Gallus lanatus, care are penele albe, țesătura conjunetivă a tutu- 
ror organelor, de la, derm până la periost, este pigmentată în negru. În 

stare patologică țesătura pigmentară, devenind forte abundentă, formâză 

fibromul melanotic, mal cu semă la, cal, -
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în partea anteridră mai multe strate de epiteliu pavimen- 
tos, 6r în cea, posteridră un singur strat de aceste celule. 
Sub aceste strate se găsesce uă membrană s6ă lamelă a- 
morfă, transparentă; cea antericră (lamina elastica ante- 
rior a lui Bowmann) este subțire (0"",0068 — 0,009) Și 
solubilă în apă ferbinte; cea posteridră (membrana. lui 
Descemet) este mai gr6să pe la margini (0,01—0,012) şi 
elastică. Intre aceste dot lamine se coprinde țesttura 
proprie a corneei, care este formată dintruă substanţă in- 
tercelulară și dintr'un sistem de canale în care sunt con- 
ținute celulele; acâstă Substanţă se continuă -la perife- 
rie cu țesătura fibrilară a conjunctivei și a scleroticei. Ea 
este compusă din fibrile fârte subțiri cari se incruci- 
șeză formând uă reţea orizontală cu strate paralele și 
daii corneei uă structură lamelosă ; esistă Ens& și mă- 
nunchiuri oblice și. perpendiculare cari merg de la un 
strat la altul. 

Sistemul de canalicule al corneei ocupă substanţa fun- 
damentală aședată între lamele; aceste canalicule pre- 
sintă dilataţiuni care conţin, afară de elementele celulare, 
un liquid provenind din camera anteridră a ochiului (li- 
quidul lui Waldeyer). Aceste spaţiuri dilatate, numite cor- 
puscule ale corneei, sunt forte largi și conţin doă varietăți 
de celule : celulele turtite tipice s6i fixe, și globulele 
linfoide care străbat și canaliculele. Cele d'ântâii ati unul 
s6u do& nucleuri cu prelungiri, cari se întind pânăla Gre- 
care distanță în canaliculele corneei. Corpusculele linfoide 
se înmulţesc mat cu scmă când ivit cornea cu substanțe 
caustice (1), și par a se forma chiar în țesătură, 6r nu 
a proveni din sânge. Canaliculele servă direct la nutri- 

(1) Veqi capitolul precedent.
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țiunea. țes&turei, care este lipsită de vase-sanguine; de 
aceea se mai numesc și canalicule amorale. Substanţa in- 
tercelulară conţine, afară de gelatină, uă mică quantitate. 

de conârină. 
_Uă varietate de țes&tură conjunctivă f6rte răspândită 

în organism este cea compactă, pe care o găsim în ten- 

doni, în legamente, în membranele fibrâse şi în cele se- 

rose. 

Tendonii sunt de culdre albă, formaţi de uă țesătură 

resistentă, compusă din mănunchiuri cilindrice, ameste- 

cate cu fibre elastice libere; aceste mănunchiuri se adu- 
nă în mănunchiuri ma! gr6se, despărțite între dânsele 

"prin strate de țesătură interstiţială. Structura. lor intimă” 
este f6rte complicată, și cunoscințele actuale: sunt in- 

complecte în acâstă privință. In secțiune transversală. se 
presintă nisce lacune de formă angul6să, cu doă s6u: 

patru prelungiri, cari daii aparința unei rețele celulare; 
în aceste lacune se“ conţin celulele analâge cu cele de- 

scrise mal sus; în secţiune longitudinală vedem nisce ce- 
lule turtite, de formă romboidală, așezate în lung pe mai 

multe șiruri și conţinând nucleuri. Sistemul de lacune 

este forte desvoltat î în unele casuri, și servă probabil la 

nutrițiunea tendonilor, cari nai de cât fârte puţine vase 

sanguine în țesătura interstițială .Legamentele, afară de 

cele elastice, aii uă structură analogă. E 

Membranele fibrose sunt formate de mănunchiuri 

conjunctive încrucișate în. tâte direcțiunile, ameste- 
cate cu rnumerâse fibre elastice. In acestă cate- 

gorie intră: 10 membranele albici6se și dese cari 

acoperă -organele interne, precum sclerotica, daura-ma- 

ter, partea fibrosă a pericardului, membrana fibrâsă a 

testiculelor, a ovarelor, a r&nichilor şi a organelor copu-
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- Iatoril esterne; 20 Aponeurosele, cari se întroduc printre 

fibrele musculare și în cari câte uă dată fibrele elastice 
formeză rețele complicate; 30 Peși inevrul, care învelesce 
trunchiurile nerv6se mai mari; 40 Periostul Și pericondrul, 
cari acoperă suprafacia esternă a, 6selor și a cartila- 
giurilor, și sunt străbătute de numerâse vase sangui- 

„Ne. In partea esternă aceste membrane conţin țesătură 
conjunctivă, âr în cea internă sunt numerâse fibrele ela- 
stice. Ele sunt legate cu osul sâii cu cartilagiul prin va- 
sele nutritive. : 
„Membranele serdse sunt acoperite cu epiteliu pavimen- 

tos, și sunt formate de mănunchiuri conjunctive, presin- 
tând la suprafacia liberă un strat omogen, 6r mal înăun- 
tru rețele forte strînse de fibre elastice subțiri. In acestă 
categorie intră pericardul, pleura, peritoniul, tunica vagi- 
nal&, aracnoida cerebrală. Acesti saci seroși se formâză 
din lacunele țesăturei areolare, și se desvoltă în cavită- 
țile foiței medie a plastodermulul. Trebuie în fine să așe- 
zăm între țes&turele conjunctive dermul, mucbsele, mem- 
branele vasculare ale creerilor și ale ochiului (pia-mater, 
plezul coroid). Găsim apoi țesătură conjunctivă și în în- 
tregul sistem vascular, presintând diferite aspecte; de-" 
spre acesta ne vom ocupa în altă parte a acestui 0p.. 

In unele organe substanța fundamentală dispare cu 
totul, și este înlocuită de elementele elastice ; acestea. se 
observă î în legamentele și în membranele laringelui, ale 
tracheei, ale bronchilor, precum Și în legamentele galbene 
ale colânei vertebrale Și în legamental cervical al mamife- 
relor; acestă varietate pote produce, Ensă forte rar, uă 

„ tumore numită fibroma elastică (1). 

(1) Leydig consideră ca, fibre elastice acelea cari se găsesc în discul gela- 
tinos al meduselor, neavând nicl uă conexiune cu celule, precum şi fibrele
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Uă varietate însemnată de țesătură conjunctivă, pe care 
unii o studiază alături cu țesătura gelatin6să, este țest- 
tura reticulată sâă adenoidă (His) sei citogenă (Kolliker). 
Acesta se găsesce numai la vertebrate, și caracteriseză 

glandele cu folicule închise ; ea resultă dintruă rețea de 

celule stelate cu prelungiri forte lungi și ramificate, în- 

conjurate de uă substanță fundamentală sgâriată sâi fi- 

brilară. Spaţiurile limitate de celule sunt ocupate de ne- 

numetrale elemente linfoide și de uă masă gelatinâsă. 
Țesătura. adenoidă formeză substanța fundamentală a 
gangli6nelor linfatice şi a organelor linfoide, precum a- 

migdalele, timus, corpusculele malpighiane ale splinei, 

foliculele intestinale (plăcile lui Peyer); la periferia a- 
cestor organe ea să transformă în (esttură conjunctivă - 
ordinară. Câte uă dată ia uă desvoltare abnormă for- 

mând așa numitul Zinfom şi tumorile leucemice. 

„Elementul celular stelat al acestei țesături este format 
dintr'un strat subțire și transparent, care se ramifică for- 
mând mai multe prelungiri; acestea se ramifică la rân- 

dul lor și se anastomoseză cu prelungirile celulelor ve- 

cine, producând nisce noduri în punctele de împreunare 

și uă reţea cu ochiuri poliedrice elegante. 
Vasele sunt numerâse în țesătura. adenoidă și celulele 

form&ză împrejurul lor uă adevărată membrană înveli- 

i6re secundară. In multe organe se pâte vedea transfor- 

marea, țesăturel reticulate în conjunctivă ordinară. 
In privința. țesăturei reticulate a. centrurilor nervâse 

și a retinei, cunoscințele n6stre sunt forte incomplecte 

de 6re-ce acâstă țesătură. nu se pâte isola de substanța 
nervosă pe care o înconjoră. In unele puncte ea, se vede 

zonei lui Zinn, ale ligamentului ciliar la pescl ș şi fibrele cari înconjâră umflă- 
țurile nervâse în corpusculele paciniane ale pastrilor,
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formată din celule fusiforme sâi stelate, așezate într'uă 
masă fundamentală omogenă, sgâriată scă chiar fibri- 
lară; ea se continuă în substanța albă și în cea cenușie, 
cu uă țesttură f6rte fină, pe care Virchow a numit'o neu- 
rogliu, Și care formâză ca un mănunchiit de cilindre gâle 
adiacente în cari sunt aședați tubi nervoși al substanţei 
albe. In substanța cenușie neurogliul este mai abundent 
Şi formâză uă masă interstiţial& granul6să, cu nucleuri 
în numer variabil, și de uă consistență spongiosă. Acest 
neurogliu dă nascere și la ncoformaţiuni patologice, nu- 
mite gliomi de către Virchow. 

Composiţiunea himică a țescturei conjunctive. Acestă țesă- 
tură este udată în timpul vieței de un liquid, care con- 
ține elementele nutritive și productele de desasimilare 
ale țeseturey; escesul acestui liquid, care provine din si- 
stemul sanguin, este absorbit de sistemul linfatic, a că- 
rul origină se află în țesălura conjunclivă; el devine 
abundent în casuri patologice, precum la oedem. Un a- 
semenea liquid este conţinut și în cavitățile ser6se; 
coprinde uă quanlitate însemnată de albumină, Și de să- 
Tur. 

Substanța fundamentală conţine, după cum am vedut, 
mucină, 6r mănunchiurile conjunclive sunt formate din 
substanțe collagene; în fibrele elastice se găsesce ela- 
stină, Gr cornea. conţine şi condrină. Țesătura conjunc- 
livă embrionaiă nu produce gelatină prin ferbere, ci 
pare compusă dintr'uă substanță proteică ; prin urmare. 
este evident că cu timpul acâstă substanţă albuminoidă se 
“transformă într'uă materie collagenă, âns& modul acestei 
schimbări ne este cu totul necunoscut. 

Nucleurile celulelor și protoplasma resistă la. acţiunea 
acidelor mai mult de cât substanţa, intercelulară; din
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contra potasa disolvă celulele isolând fibrele elastice. 

Observaţiuni numerâse mai demonstră că substanța 

elastică a unor membrane este un produs de transfor- 

mare a substanțelor fundamentale collagene. 

Cât despre analisa quantitativă a țesăturei conjunctive, 
ea presintă resultate prea variabile pentru ca să potă fi 

arătate aci (1). 

Pisiologia şi desvoltarea țestturei conjunctive. In privinţa 

fenomenelor nutritive ale acestei importante țesături cu- 
noscințele nostre sunt forle necomplecte ; se admite, der 
fără destule probe, că schimbările nutritive sunt pucin 

active într'ânsa. Cercetările lui Virchow şi ale lui Don- 
ders stabiliai că prelungirile corpusculelor conjunctive 

sunt nisce canaluri. destinate la conducerea liquidelor 

nutritive ; acestă opiniune a cădut în urma descoperirel 

lucunelor cari conţin celulele. Lacunele nu par a fi in- 
dispensabile pentru viâţa ţesăturei, căci ele sunt mal - 

tot de una astupate de celule stii turtite de substanța. 

fundamentală, ast-fel că se 'mpedică circularea, liquide- 

lor. Ori cum ar fi, aceste cestiuni sunt prea strîns legate 

cu nutrițiunea. general& a organismului pentru a fi tratate 
separat; de aceea vom reveni asupra lor. 

Țesătura conjunctivă pâte să sufere uă transformaţiune 
calcară prin intermediarul unei neo-formaţiuni embrio- 

nare, care se transformă în țesătură os6să. Degenerarea 
adiposă și modificaţiunea pigmentară a țesăturel con- 
junctive sunt asemenea fenomene fârte frequente. În 
ceea ce privesce corpusculele linfoide, am vorbit mai 
sus despre fenomenele contractile și despre emigraţiu- 
nile ce se observă la densele, precum și despre impor- 

(1) Veqi Himia fisiologică a lui Gorup-Besanez,
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tanța lor în istologia patologică (1). Chiar şi în starea fisio- 
logică ţesetura conjunctivă înlocuesce organele dispărute 
precum glanda timus, cordonul umbilical, etc. EI proli- 
fereză și ast-fel îngrâșă stroma glandelor, membranele 
conjunctive ș.a. 

În privința, desvoltărei ţesăturei conjunctive este inte- 
resant a urma. fasele prin cari a trecut cestiunea de la 
Schwann până astă-i. În 1839 Schwann emise opiniu- 
nea că, în origină, țesătura conjunctivă este formată de 

„celule rotunde cari apoi devin fusiforme și a căror sub- 
“stanță, după ce a suferit transformarea fibrilară, ia 
parte la formațiunea mănunchiurilor conjunctive. 

După Henle, acestă țesătură este formată mai ântâit 
de un blastem omogen, cu nucleuri dispuse în mod re- 
gulat, cari se lungesc devenind fusiforme, şi se con- 
fundă unele cu altele formând fibrele elastice subțiri, &r 
blastemul devine fibrilar. Reichert admite opiniunea lut 
Henle, numa! în cea dântâiu fasă a desvoltărei țestturei, 
căci el susţine că în urmă nucleurile ar fi disparend, &r 
corpusculele fusiforme și fibrilele ar fi artifiţi! de prepa- 
rațiune. Virchow și Donders din contra deteră uă mare 
importanță corpusculelor cu nuclei, admițând că fibrele 
elastice provin dintr'ânsele. Henle 1 combătu susținând 
că corpusculele nu sunt decât nisce lacune cari se for- 
meză printre fibrile. În resumat, cunoscințele actuale a- 
supra, acestei cesliuni se pot arăta. ast-lel : 

În perioda fetală țesctura conjunctivă este represintată 
de celule embrionare rotunde, fără membrană, cu nu- 
cleii vesiculos; acestea se modifică în diferite chipuri, 
după natura țesălurei; decă acesta este pucin vasculară 

(1) Vegi Cap. 1.
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(tendoni) celulele remân apropiate una de alta și devin 
fusiflorme; dâca țesătura este bogată în vase (țesătură 
subdermatică) celulele se depărtâză una de alta şi de- 
vin stelate. Prelungirile lor, în ori-ce cas, se transformă 
în mănunchiuri de fibrile forte subțiri, cari conţin nu- 
mer6se granulațiuni protoplasmatice. Acestea. se adună 
apol în centrul celulei, a cărei volum începe a scade; | 
fibrilele devin undulate şi, dispărend moleculele inter- 

"puse, se transformă în mănunchiuri conjunctive s6u în 
fibre isolate (1). 

-. Teoria lui K6lliker (transformarea substanțe interce- 
lulare în fibrile conjunctive) nu pare a mal avea funda- 
ment, cel pucin în parte, de 6re-ce este bine constatată 
lipsa de membrană învelițâre la corpusculele con- 
junctive. , 

Celulele se pot despărţi de mănunchiurile conjunelive 
transformându-se, din causa presiunilor ce suferă, în a- 
cele elemente turtite, despre cari am mal vorbit; în alte 

casuri persistă numai nucleul cu remășițe imperceptibile 

de protoplasmă, s6i dispare ori-ce urmă de celule sub 
influința unei degenerări grase (Boll), și atunci nu r&- 
mân decât mănunchiurile conjunctive cu fibrele elastice. 

Nu se scie până acum decă elementele linfoide eşite din 

vasele sanguine iaii parte la formațiunea țesăturel. con- 

'junctive; este probabil ca aceste elemente să se trans- 

forme în celule plasmatice. 

Modul de formaţiune a fibrelor elastice dă asemenea loc 
la controverse, de și este evident că ele se formâză inde- 

pendent de celulele ţestturel. Esaminând legamentul cer- 
vical la embrionii de mamifere, vedem că el este format 

(1) Rollett ânsă susține că fibrilele se formEză independent de celule,
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din elemente celulare lungi, aşedate în rânduri într'uă 
substanță intercelulară lipsită de fibre elastice; aceste 
celule dobândesc mai târdiii nisce prelungiri filiforme, &r 
masainterpusă ia un aspect fibrilar; fibrele elastice nu se 
observă âncă, der tratând preparați unea cu potasă, celulele 
dispar și se vede o reţea de fibre elastice forte subțiri. . 
Mai târdii celulele fusiforme se lungesc, se subțieză Și 
chiar dispar, pe când rețeaua elastică devine mat strinsă 
și fibrele sâle mai grose. 

În resumat, putem dice că desvoltarea țesăturel con-. 
junctive se face după dot moduri: unul primar, prin care 
țesătura se formâză imediat din foița medie a blastoder- 
mului; și altul secundar, în care desvoltarea, se face din 
părți produse de aceeași foiţă și cari sunt mai tot dea 
una de natură conjunctivă; acest mod se observă mal cu 
semă în osificaţiunea. care se produce din celulele carti- 

_lagin6se. 

I11. Ţesttură adipâsă. 

Grăsimea, este forte respândită în organismul animal, 
atât în starea patologică cât și în cea fisiologică, și jcă 
rolul important de a. întreține căldura animală prin com- 
pustiunea care se verifică într'ânsa (1). Ea se găsesce în 
corpul animal în trei moduri diferite. May ântâiu ea for- 
msâză partea esenţială a unor ţestluri derivate din cea 
conjunctivă, cun sunt un element indispensabil vieței. 
În alt cas ea se formâză în (estturi într'un mod transito- 
riă (precum în vilosităţile intestinale). În fine grăsimea. 
pote da nascere la nisce procese necrobiotice (Virchow), a- 

(1) Yeqi Cap, 1. Istohimia,
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dică să înlocuiască. unele organe sit țesături dispărute 
fiă din cause fisiologice (es. formațiunea corpului galben 

în ovar, a laptelui în mamele), fii din cause patologice 

(miomalacie, pneumoniă catarală). | 
În casul dântâii avem adeverata țesătură adiposă, 

formată, din celule mari și rotunde (0=",034—0"2,13) cu 
nucleuri mici, în cari se conţine uă picătură de grăsime 

liquidă, saponilicabilă, solubilă în alcool și în eter. Mem- 

brana celulară este forte subţire, și se vede cu greii din 
causa. marginilor obscure ale picăturei de grăsime ; €- 

sistența că se cunâsce 6nsă din causă că celulele, 
când sunt vecine, se comprimă și devin ' poliedrice, 

pe când globulele grase isolate se împreuneză formând 

un globul mai mare. Comprimând celula, ea crapă, 

şi conţinutul ei vărsându-se, membrana a pare sub 
forma unui sac deșert; la animalele forte slabe se 
observă asemenea membrana, căci grăsimea. împuținân- 
du-se, rămâne un spațiii gol între membrană și între pi- 

„cătura grasă, și atunci apare şi nucleul, care în stare 
ordinară este împins la. periferie și ascuns de globulele 
de grăsime. 

După mârtea animalului, grăsimea se solidifică şi ce- 

lula. "și perde rotunjimea primitivă, devenind angul6să 
și neregulată; câte-uă-dată grăsimele neutre cristaliseză 
în ace subțiri (1). «+ 

* Când grăsimea dispare de tot sâit în parte, ea. este în- 

locuită cu un liquid seros în care se vede nucleul vesi- 

culos, cu mărgini fârte netede. În multe casuri globulul 

de grăsime se desparte în mai multe picături mică, din- 

tre cari nucleul se distinge forte bine. 

(1) Veqi Cap. I. Istohimia.
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- Țesttura adiposă are uă densitate de 0,921, și este 
respândită ma! cu semă sub pele; în cele ma! multe ca- 

 Suri este de culdre albă să galbenă, câte-uă-dată verde, 
ca la brâscele țestâse sâii roșie ca la multe palmipede. 
Sub pele, celulele adip6se sunt aședate în lacunele țe- 
săturei conjunctive areolare, formând nisce perniţe de- 
stinate a egalisa suprafacia. esternă a corpului sâi nisce 
ciorchine învelite de uă rețea capilară forte desă. 

Stratul sub-cutanei nu este continui, Și are grosime 
variabilă; ast-fel este fârte desvoltat la tălpi, la palme, 
deasupra muschilor glutei, la glandele mamare, în co- 
coșele căinilelor, în cda oilor de Caramania; cr în alte 
locuri lipsesce cu totul, precum la pleopele ochilor; u- 
nele animale, precum batraciani! fără c6dă, n'a grăsime 
de cât în apropierea testiculelor și a ovarelor; asemenea 
ea lipsesce aprâpe cu totul la vermi și la radiate, pe 
când la insecte se află în quantitate escesivă (corp adipos). 

În specia umană pătura adip6să este desvoltată mai 
cu semă la femel și la copil; de aceea corpul lor este e- 
legant și grațios; la bătrânețe ea scade; privaţiuni pre- 
lungite sâă uă bâlă îndelungată o pot face să dispară, 
der se formâză din noii. În casurile de obesitate și de 
polisarcie, se observă producţiune de grăsime în locuri 
cară nu o conţin în stare normală; ast-fel se văd celulele 
adipose în țesătura conjunctivă interstiţială a muschilor; 
acest fenomen nu trebue confundat cu miomalacia, care 
consistă în transformarea, directă a fibrelor musculare 
în grăsime, precum vom vedea; prin urmare numele de 

„ degenerare grasă ce se dă, celui Vântâiii fenomen este im- 
propiă, 

AL doilea mod de formaţiune a grăsime îl găsim în 
vilositățile intestinale; după ce un animal a mâncat uă
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substanță grasă, se văd vilosităţile mucâse! intestinale 
devenind albici6se și umplendu-se de granulaţiuni grase 
forte fine; acestea, după cum vom vedea, sunt transpor- 
tate de sânge în 'ficat, care este organul cel mai predis- 
pus la degenerarea grasă (1), de aci în bilă, apol în va- 
sele linfatice şi în vine, cari le readuc în cursul circu- 
laţiunei generale. Celulele organelor în cari se verifică ase- 
menea deposit de granulaţiuni grase nu sunt distruse, 

-ci persistă și funcțiunea .lor continuă, după cum ne a- 
rată ficatul pescilor, care produce materii grase (unt de 
pesce). 

AI treilea mod de formaţiune a grăsimei diferă de cel 
precedent în aceea că este însocit de destrucțiunea ele- 
mentelor celulare, pe când în casul de mal înainte celu- 
lele persistai, umplendu-se de grăsime. Secrețiunea 
glandelor mamare și sebacee sunt un esemplu fisiologic 
de uă asemenea producțiune; aci. observăm uă abun- 

dentă poliferare de celule cari încep a se umple de gră- 
sime sub formă de granulaţiuni, mai târdii mărginile 
celulelor nu se mai pot distinge; ele se distrug , Și în lo- 
cul lor rămâne uă picătură de grăsime, care este secre- 
tată; acesta se observă fârte bine la colostrum (2). | 

În stare patologică, metamorfosa grasă se pâte veri- 
fica la tâte elementele celulare, afară, de câte-va, pre- 
cum globulele de sânge, celulele nervâse; ea consistă în 
apariţiunea. de granulațiuni grase în interiorul celulei, 
împrejurul niicleului, după care urmeză destrucţiunea 

(1) Pe acesta se basăză confecţionarea ficatulvi gras de gâscă (pâte de 
foie gras). | 

(2) Colostrum (vulg. colastră) este primul liquid ce ese din glandele ma- 
mare îndată după facere. El servă la eliminarea meconiului din intestinul. 

__ Pruncului,
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celulei şi înlocuirea ci prin așa numitele globule granu- 

l6se; acesta se verifică în pneamonia cataxale, unde epite- 
“liul pulmonar se acoperă cu puncte și cu linii albici6se, 

formate de globulele granulâse; când grăsimea. se for- 

M6ză în quantități mal mari, ea are uă culre galbenă, 
după cum se observă la corpul galben al ovarului. Esem- 

ple caracteristice de degenerarea grasă avem la r&nichi 

în așa numitul morb al lui Bright, în cord, ale cărui fi-. 
bre musculare dobândesc un conţinut gras, și la ori-ce 

mușchii al corpului care pâte suferi uă degenerare grasă 

parţială sâit total (miomalaciă). Păreţii arterelor sunt 
asemenea, supuși metamorfosel grase, care se verifică a- 

semenea în mal multe feluri de ulcere (1). | 

Proprietăţi himice şi fisiologice ale celulelor adipăse. Ace- 

ste celule sunt destinate a conține grăsimele neutre ela- 
borate de organism; modul cum se face acest deposil ne 

este necunoscut. După cum am mai vedut (2), grăsimea 

organismului este compusă din trek trigliceride : tristea- 

vina, tripalmitina, cari sunt disolvate în trioleind. Cu cât 

quantitatea grăsimii disolvate va. fi mai mare, cu atâta 

punctul de fusiune al amestecului va fi mal rădicat, și 
prin urmare. grăsimea se va, solidifica mai curând după 

mârte; de aci resultă diferinţele ce presintă grăsimea la 

diferitele animale, și chiar în deosebitele părți ale cor- 
pului. Grăsimea carnivorelor se apropie de aceea a o- 

muluj, €r la erbivore și la rodătâre este mult mai con- 
sistentă. Animalele cari locuesc în apă aii grăsimea mal 

oleagin6să : acesta se observă la cetacei și la pesci. 
Membrana celulei adipâse resistă la acţiunea. acidului a- 

(1) V. Virchow, Patologiă celulară Cap. XVII. 
(2) Cap. 1. Istohimia.



TESETURI 17 

cetic, şi chiar cât-va timp la acţiunea potasej; tratată cu 

acid acetic sei sulfuric, în urma disolvărei conţinutului 
prin eter, membrana elimineză mică picături de grăsime; 

ea. este, probabil, de natură elastică. 

Țesătura, adipâsă fiind rea conducătâre de căldură, 
servă a împedica perderea acesteia din corp; transpor- 

tată în cursul sângelui, grăsimea se descompune în 

contactul oxigenului, și resullatul final al reacțiunilor 
himice este formațiunea de apă și de anidridă carbonică, 
a cărei consecință este producțiunea căldurei animale. 

Grăsimea. provine din corpil grași a! alimentelor; ea e- 

ste absorbită de tubul digestiv și intră în primele ramifica- 
(iuni ale chiliferelor (la vertebrate), sub formă de grăsimi 
neutre; de aci trece în sânge unde se saponifică (1) și 
mal: târdiă o găsim 6răși în stare heutră în celule. Până 

acum nu se scie ce devine glicerina care se produce şi 
nu cunâscem natura substanţei organice care descom- 
pune mai pe urmă săpunul. 

Desvoltarea țestturei adipise. La embrion acestă țesă- 

tură se formeză de alungul vaselor, la diferite epoce, 

după părțile organismului unde se produce, sâi din ce- 

lalele embrionale sâii din acelea ale țesăturei conjune- 

tive; în acest din urmă cas este probabil că celulele adi- 

pose sunt transformaţiune a elementelor linfoide. La în- 
ceput, aceste celule sunt sferice, volumindse, cu nucleiă 

vesiculos și cu un conţinut granulos; ele nu conțin de 

loc grăsime; mai pe urmă se văd apărând câte-va mici 

picături grase, cari devin din ce în ce mal numerâse, se 

confundă întruă singură picătură mare, er conținutul 

(1) Saponificarea resultă din punerea în libertate a glicerinei şi combi- 
narea acidelor grase rămase libere cu uă hasă, în general cu apa,
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granulos dispare. După Flemming, celulele adipâse ar fi 
uă transformare succesivă din elementele celulare ale 
ţesăturei conjunctive, cari se umplu de grăsime, devin 
rotunde și 'și perd prelungirile; acesta se observă la ma- 
mifere bine hrănite, mai cu sâmă în casurile de forma- 
ţiune de grăsime printre fibrele musculare, și la Zipomi. 

S'a observat celule adipâse transformându- -se în cor- 
puscule conjunctive fusiforme si stelate, acesta, în ca- 
surile de slăbire a animalului, când celulele adip6se se 
umplu cu un liquid seros, după dispariţiunea grăsimel. 
Virchow a mal constatat că țesătura, adipâşă de la Hilus 
r&nichilor și din pericard se transformă câte-uă-dată 
chiar în țesătură. mucâsă. 

  

Tesăturile cari urmeză, cartilaginosă, Os6să, dintară ȘI 
chitin6să, formâză un singur grup care se distinge sub 
numele de grup al țesăturilor sclerdse sâu tari, şi au func- 
iunea mecanică de a susține și apăra diferitele părţi ale 
corpului, a da sprijin Și puncte de inserțiune muschilor, 
a servi mestecărei și ca arme de apărare și chiar de a 
menţine deschise unele cavități, precum laringele, tra- . 
chea, care trebue să stea în comunicațiune permanentă 
cu esteriorul. În acestă categorie nu intră poliparii, scoi- 
cele și alte asemenea părți superficiale ale corpului cari. 
sunt în general nisce producţiuni dermatice, după cum 
vom vedea la timp. 

IV. Ţesttură cartilaginosă. 

Acestă țesătură, este forte elastică şi flexibilă când e- 
ste în strate subţiri; în pături grâse este Iragilă; eu este - 
compactă și resistent, formată din elemente celulare și .
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din substanţă intercelulară în proporțiuni variabile; den- 

sitatea e), după Krause și Fischer, variază între 1,095 
și 1,097. 

+ Cartilagiurile se pot clasifica, din punctul de vedere 
al topografie, în articulare, cari se găsesc la. capetele ar- 

ticulare ale 6selor și în membraniforme, cari acoperă ca- 

vitățile corpului. Din punctul de vedere al duratet lor, 
ele se clasifică în transitorii şi în permanente; cele dân- 
tâiu formeză scheletul embrionului și sunt destinate a. 
se transforma în țesătură os6să în mare parte; cele lalte . 

persistă totă viața. (Se observă câte uă-dată la bătrâni 
neoformațiuni os6se în cartilagiurile permanente). Clasi- 

ficarea cea mai însemnată a acestor țesături este basată 
pe structura lor istologică, adică pe aspectul și natura sub- 

stanţei intercelulare; în acestă privinţă cartilagiurile se 

divid în îaline, în fibrose, în elastice s6i reticulae, în ste- 

late și în embrionare. Cartilagiurile ialine constituesc tipul 

țes&turei, şi sunt caracterisate printruă substanță funda- 
mentală omogenă, sticl6să, transparentă când este în 

straturi subțiri, albăstruie când este în pături mail gr6se.: 

Celulele cartilagin6se presintă numerâse varietăți, de- 

pendinte mai cu sâmă de gradul de desvoltare a. țesătu- 
rel. La început acesta este formată din celule embrio- 

„mare apropiate și comprimându-se reciproc; între densele 

se află nisce linii forte subțiri, de uă substanță omo- 

genă strălucitore; în acestă stare ea persistă la unele a- 

nimale inferire. Mal pe urmă celulele se depărteză una 

de alta și substanţa intercelulară devine mail abundentă, 

celulele cari sunt la periferii devin lungăreţe și turtite, 
âr unele ati forma unui ac. Ele nau membrană celu-
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lar& (1), ci sunt formate de uă protoplasmă granul6să sei 
omogenă, care devine turbure la 75%. şi care coprinde 
un nucleii vesiculos. Celula bine desvoltată este încon- 
jurată de mai multe strate concentrice, cari la, periferie 
se continuă cu substanța intercelulară și constituesc 
capsulele cartilagin6se (2). Nucleurile devin solide. sâ 
granul6se, 6 conținutul este de multe ori înlocuit prin 
picături de grăsime; ast-fel se observă în laringele rOqE-. 
tGrelor, a cărui țesătură se pare de uă dată a fi adi- 
p6să. În casuri mai rară se observă în celulele cartilagi- 
n6se și granulațiuni de pigment, precum este la sclero- 
tica de Menopoma alleghanensis (Leydig). 

H. Miiller a, observat nisce spărieturi radiate în unele 
capsule cartilaginâse, cari sar putea compara cu cana- 
lele porâse din învelișul oului. 

Celulele cartilagin6se ne presintă în mod frte lămu- 
rit fenomenul de formaţiune endogenă, adică de divi- 
siune a conţinutului fără participarea capsulei (3). Ac6- 
stă proliferațiune endogenă urmată de formaţiune de 
capsule secundare și de dispariţiunea capsulei primare: 
are uă mare importanță în desvoltarea țesăturei cartila- 
gin6se. Înmulțirea devine și mal mare când cartilagiul 
se distruge, sp. es. în casul desvoltărei țestlurei osose. 

Țesetura cartilagin6să, formându-se de timpurii, su- 
feră mai multe transformări, cark ating atât celulele cât 
Și substanța fundamentală; aceste schimbări, mal cu 
s6mă aparente în cartilagiul ialin, sunt: înfiltrarea de gră- 
sime, calcificarea și mtiiarea. Cea d'ântâiti se observă, 

(1) Y. Cap. |. 
(2) În capitolul precedent am espus tcoriele relative la formațiunea ace- 

stor capsule, și prin urmare nu mal revenim aci. 
(3) V. Cap. precedent.



ȚESETURI 121 

mal bine în cartilagiurile costale ale individelor de cu- 

rând născute, și consistă întrun deposit de picături 

- grase în interiorul celulei, cară apol se adună întrun 

„Singur glob mai mare, ast-fel că nucleul devine invisibil ; 

de aceea se credea uă dată că nucleul se transformă în 

picături de grăsime. | 

_Calcificarea diferă forte mult de osificare, căci cartila- 

giul calcificat ork persistă t6tă viţa, ori dispare pentru a 

da loc la țesătura os6să; depositul calcar pote afecta. 

numai celulele s6ă numai substanța intercelulară; mal 

ântâii se depun granulaţiuni calcare depărtate una de- 

alta, dâr apoi ele se apropie, formând uă masă omogenă; * 

când celula are uă capsulă gr6să, sărurile calcare se de- 

- pun numai într'ânsa, 6r conţinutul celulei rămâne mole. 

Când se calcifică substanța interpusă, granulaţiunile se 
depun mai ântâiii împrejurul celulelor și de acolo se lă- 

țesc ; în regulă generală cartilagiurile permanente sunt 

supuse la calcificare, în urma căreia ele de multe ori se 

disolvă. 

Muiarea cartilagiului nu se observă numal î în cele cal- 

cificale, der şi în cele normale, după cum se vede în u- 

nele părți ale scheletului din peri6da embrionară ; mal 

ântâit masa intercelulară începe a deveni gelatinosă, 

ceea ce după cât-va timp se 'ntemplă și capsulei ; mai 

târdiii se formeză, nisce cavități canaliculate cari comu- 

nică cu canalele țesăturei os6se vecine ; de multe ori se 

produc și vase noul în acest sistem de canaluri.. 
Diferitele varietăți de cartilagiuri indicate mai sus se 

distribuie în mod variabil în diferitele părți ale corpului : 

Cartilagiul îalin, câte uă dată calcificat, formeză totali- 

tatea scheletului animalelor vertebrate, în peridda em- . 
brionară ; mai târdiii el dispare, afară: de casul pescilor”
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cartilaginoși, der persistă, în articulațiuni (afară de” cea 
temporo-maxilară), la nas, la laringe ; formeză inelele 
tracheei şi ale bronchilor, uă parte 'din câste (cea ante- 
Ti6ră), și sternum la mamifere. In scheletul embrionu- 
lui se observă, că în momentul când cartilagiul s'a des- 
voltat și este gata a fi înlocuit prin țesătura os6să, sub- 
stanța intercelulară devine mal abundentă. Celulele crese 
în volum și se 'nmulțesc răpede; capsulele secundare 
se desvoltă, pe când cea, primară se confundă cu sub- 
stanța interpusă; în același timp apar și vase sanguine. 

- Cartilagiurile articulare sunt formate în general de ce- 
“lule mică și sunt în unire intimă cu osul; în porțiunea 
care vine în contact cu osul, ele sunt tot-d'a-una calci- 
ficate. 

- Cartilagiurile costale la individele adulte presintă nisce 
spațiuri de multe ori albe, de strălucire mătăs6să, cau- 
sate din transformarea lor în țesătură fibrilară, 6r celu- 
lele la suprafaciă sunt comprimate și dispuse în mal 
multe strate; în părțile profunde sunt neregulate și con- 
țin numerdse celule secundare; în locurile cari ai sufe- 
rit transformarea fibrilară celulele sunt enorme (0,"* 14, 
—0,22) și conţin până la 60 celule secundare (Donders). 
Cartilagiurile costale la individele bătrâne suferă dege- 
nerarea clei6să sâii cea calcar. Cartilagiurile laringelui, 
la suprafaciă, sunt formate din celule mici aședate în- 
truă masă omogenă, care la individele b&trâne devine 
fibrâsă, pe când celulele se umplu de grăsime; la unele 
mamifere, precum ș6recele, aceste cartilagiuri conţin 
quantități enorme de grăsime. Cele aritenoide represintă 
uă trecere de la cartilagiul ialin la cel elastic, căci sub- 
stanța fundamentală este în unele puncte omogenă, €r 
în altele este străbătută de fibre elastice.
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Cartilagiul reliculat. Acestă varietate, disă şi elastici, 

este de cul6re mai galbenă de cât cea ialină, şi e de tot 

opacă; structura omogenă se mail observă aci câte uă- 

dată prin prejurul celulelor. Fibrele elustice sunt câte 

uă-dată fârte rare (sp. es. în cartilagiul auricular al iepu- 

reluj) s6ă forte dese (la om, la miel), de multe ori fibrele 

se încrucişâză formând uă reţea. Celulele acestei țesături 
ai capsula pușin distinsă, şi nu prea. ait tendință de a 

prolifera; nveleul lor este mic, câte uă-dată dublu, cu 

nucleoli. 'Țesătura reticulată formeză epiglota, cartila- 

giurile lui Santorini și ale lui: Wrisberg, porţiunea carti- 

lagin6să a trompei lui Eustachiu, cartilagiurile urechei, 

și în parte legamentele galbene ale. vertebrelor. 

Cartilagiul fibros se pote considera ca uă țesătură con- 

junctivă. în care sait depus celule cartilagin6se; ea con- . 

ține și fibre elastice și corpuscule conjunctive, ast-fel că . 
în unele părți ale corpului țesătura. conjunctivă se con- 
tinuă, prin transformări gradate, cu cea cartilagin6să 

(la cartilagiurile intervertebrale). Acâstă varietate ia parte 

la formarea, articulaţiunilor; este de: culâre albă, și mai 
estensibilă de cât cea ordinară. Fibrilele şi mănunchiu- 

rile fibrâse presintă uă perfectă asemănare cu cele de la 

țesătura. conjunctivă; celulele sunt rare, mici, cu un sin- 

gur nuclei, și nu conțin nici uă-dată celule secundare; 

infiltraţiunea de grăsime se verifică forte rar. Când fibri- 
lele sunt paralele, celulele cartilaginose sunt aședate în 

serii longitudinale; în cele mai multe casuri ânsă ele sunt 

împrăștiate în mod neregulat. 

Legamentele intervertebrale, studiate cu îngrijire de 

Luschka, sunt esemplul cel mai interesant de acestă va- 

rietate. Porțiunea periferică, a discurilor intervertebrale 

se continuă direct cu cartilagiul ialin care acoperă supra-
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facia corpului vertebrelor; ea este formată de un inel fi- 

bros, compus din strate concentrice, cari sunt consti- 
tuite de țesătură fibrâsă presintând caracterele țesăturei 
conjunctive simple, scă ale cartilagiului reticulat; &r în 
centrul discului se află uă substanță gelatin6să, forte 
desvoltată la embrion (macleii matcos), care la individele 
bătrâne dobândesce țesătura și consistenţa, inelului fi- 
bros. Acest nucleit mucos provine din crda dorsală, ale 

cărei elemente persistente se 'nmulţesc; la om acâstă 
c6rdă dispare cu totul, der la multe animale persistă în 

total (pesci) sâii în parte: ea este formată din celule 
“transparente, cari coprind un singur nucleii vesiculos; 

câte uă-dată nucleurile sunt mal multe, sâă se formâză 

mal multe celule secundare, prin formaţiune endogenă. 
Cartilagiamile stelate presintă particularitatea, de a fi 

străbătute în tâte direcțiunile de canale, cari servă la 

nutrițiunea țestturei; scheletul cartilaginos al pescilor 
plagiostomi şi cartilagiul cefalic al celalopodilor aparţin 

acestei varietăţi (1). | 
Composiţiunea himică a țescturei cartilagindse este puțin 

cunoscută, mai cu sâmă în ceea, ce privesce diferințele 
între deosebitele varietăţi ale ei. Fa este fârte tare și ce- 
lulele ei resistă mult timp la acţiunea acidului sulfuric și 
chiar a potasei; ele se pot isola ţinând mai mult țesătura 
în acid cloridric; tratate cu zahar și cu acid sulfuric, ele 
iaii uă colorațiune roşie, pe când substanța intercelulară 
se culoreză în galben roșietic. Fârtă în apă mal multe 
dile acestă din urmă substanță depune condrină, pe 
când celulele rămân intacte fârte mult timp; prin urmare 
putem dice că cartilagiurile ialine sunt uă țesătură con- 

- (1) Unil consideră cornea ca formată de țesătură cartilaginosă stelată,
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drigenă ale cărei celule aii uă composițiune âncă necu- 

noscută. Cartilagiurile galbene si reticulate daii pugină 
condrină și fibrele elastice resistă ferberei, tratate în timp 

de mai multe dile cu potasă, aceste fibre iaii uă consi- 
stenţă gelatin6să, se descompun în granulaţiuni, și în fine 

se disolvă în apă. Cartilagiul fibros din contra produce 

gelatină. prin ferbere; se pare că el produce leucină și 

glicocollă ca producte de desasimilare. 

Proporţiunea de apă varieză de la 54la 70 0/0, 6r gră- 

simea de la 2 la 5%/; substanțele minerale sunt mai cu 
sâmă fosfate de calcium și de magnesium, clorur de so- 

dium, carbonat de sodium şi sulfate alcaline. Quantitatea 

de cenușe cresce cu etatea individului, Ensă nu în mod 

constant; ea. variază între 2,30 şi 7,30%/, în analisele fă- 

cute de Schlossberger şi de Bibra. 

Fenomenele nutritive ale ţesăturei cartilaginse , care 
este lipsită de vase în general, par a fi puţin active. Nu- 

trițiunea, el se face în doă moduri : acelea. cari sunt a- 
coperite de uă membrană conjunctivă (pericondru) sunt 
hrănite de vasele acesteia; alte cartilagiuri, lipsite de pe- 

ricondru, se hrănesc prin vasele osului ce ele acoperă. 

Substanţa intercelulară jocă un rol esenţial, căci celulele. 

sunt ca nisce elemente accesorii în acestă masă abun- 

dentă și resistentă. 
'Pesttura cartilaginosă, de și lipsită de vase, pte su- 

feri alteraţiuni ca t6te cele-lalte când se inflameză; a- 

tunci se observă uă proliferare forte activă a elemente- 

“lor celulare, uă îngroşare considerabilă a capsulelor și 

uă infiltrațiune de grăsime. Substanţa intercelulară se. 
descompune în fibre sei se mâie. 

Substanța acestei țesături nu se reformeză decă a fost 

distrusă dintr'uă causă Gre-care; se produce uă țesătură
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conjunctivă de cicatrice. Ea ânsă se pote produce în ori- 
ce punct al corpului (în 6se, în glande) formând așa nu- 
Tniții encondromi, în cară se pot observa tote varietățile de 
cartilagiti ce am descris mai sus. 

In privința desvoltărei țesăturei cartilagin6se la em- 
brioni, Schvann, Kălliker, Hertwig și alţii aii făcut cer- 
cetări importante. Ea apare forte de timpurii, şi are a- 
lunci uă culdre albici6să, ca şi țesăturile cari o încon- 
joră; celulele la început sunt dese Și se ating; substanța 
intercelulară se arată mai târdii. Atunci car tilagiul este 
âncă mble și uă presiune ușră face să 6să celulele Și să 
se "mprăştie în liquidul d'imprejur. Mai târqiu celulele 
se 'nmulţesc, atât prin: formaţiune endogenă, cât şi prin 
divisiune (1) și substanța fundamentală devine mal abun- 
dentă; la început acâsta nu coprinde nică condrină nici 
materii collagene, ceea ce pote esplica și deosebirea ce 
esistă în composiţiunea anatomică. 

In privinţa distribuţiune! țesăturei cartilaginse la ani- 
malele nevertebrate, se cunâsce până acum că numa! ce- 
falopodii și vermil branchiați (în aparatul lor respiratorii) 
o posedă. Unil chiar susţin că ea formâză şi mantelul tu- 
nicaților, pe care noi, ca și Leydig, Pam considerat ca, for- 
mat dintr'uă țesătură gelatinosă. 

Testturiăi osdsă, 

Acestă țesătură, proprie numai animalelor vertebrate, 
nu se formâză direct din foița medie a blastodermului, 
ci este precedată de cartilagiul embrionar sei de țesă&- 
tura conjunctivă. Ea este formată din nenumărate lacune 
ramificate și stelate, cari conţin celule, și dintr'uă abun- 

(1) V. mat sus,
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dentă substanţă intercelulară, fârte tare şi solidă, graţie 
mare) quantităţi de substanțe minerale ce conţine. Ac6- 
stă substanță este de culdre albă, afară de casul unor 
pescă (Belone, Tylosurus, Lepidosiren) la cal este de culdre 
verde. Ramificațiunile lacunelor lipsesc la pescit se- 
laciani. îi | 

Țesătura os6să constitue scheletul tuturor animalelor 
vertebrate, afară de pescil cartilaginoși ; se găsesce și în 
alte părți ale corpului, precum în centrul tendinos al dia- 
fragmului la cămile, în septul interauricular al cordului 
la câte-va rumegătre, în penisul multor mamifere; în 
derma. armadilului, în liraba, în laringele, în tendonil şi 
în sclerotica păstrilor. Formâză întrega sclerotică la u- 
nil pescă (fhaunas și ziphias), şi se produce câte uă-dată 

" în mod anormal dând nascere la așa numitul osteom. 
Dup& aspectul substanţei intercelulare, țesătura os6să 

formeză 6se compacte (precum sunt 6sele lungi, afară de 
epifise) și dsele spongidse, cari sunt străbătute de lacune 
mari comunicând între dânsele. Densitatea 6selor com- 
pacte este de 1,93, 6r aceea a 6selors pongi6se este nu- 
mal de 1,243 (Krause și Fischer). Tratată cu acid clori- 
dric, țesătura os6să devine mâle, căci se disolvă sărurile 
minerale, remânend numai substanța organică (oseâna) 
cu lacunele sâle ramificate. 

Esaminând cu microscopul uă secțiune verticală a u- 
nul os lung, observăm mai ântâii un sistem de canale 
ramificate, cari plâcă din câte-va canale mai mari longitu- 
dinale (1); 6r ramurele lor se îndrâptă sei spre măduva 
osului unde se deschid, sâu se termină imediat dedesub- 
tul periostului, presintând de multe ori nisce dilatațiuni 

(1) Diametrulă acestora variază între Onm,0149 şi 0,1128 (Frey),
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în formă de bășici, şi în apropierea capetelor articulare 

se încovâie în formă de anse. Aceste canaluri se numesc 

canale midulare si ale lui Ilavers, și sunt destinate a 
conține vasele sanguine, cari servă la nutrițiunea osului. . 
In secţiune transversală aceste canale presintă aspectul 
unor găuri rolunde sâii ovale, cari câte uă-dată se văd 
împreunate printrun canal. In 6sele late, canalele lui 
Havers aiă uă direcțiune paralelă cu suprafacia osului, și 
plâcă divergând de la un punct central; în 6sele spongi- 
6se ele se deschid .prin orificii în formă de pâlnie în la- 
cunele măduvei; câte uă dată ele formâză nisce lacune 
mai mici cari se deschid la: rândul lor în altele mat 
mari. | 

Imprejurul canalelor lui Havers se observă strate suc- 
cesive şi concentrice, formate din lamele subțiri, strîns 
unite una cu alia, der cari se pot isola decă lăsăm mult 
timp să macereze un os și să'și pârdă materiile minerale. 
Din aceste lamele unele ocupă tâtă grosimea osului Și 
sunt concentrice cu canalul măduvei, &r altele înconjoră 
în parte fiă-care canal al lui Havers; distingem ' der la-. 
mele generale și lamele haversiane. Acele generale se 
observă fârte bine în centrul osului, unde formeză păre- 
ţii canalului măduvei (lamele medulare) ; pe la mediloc 
ele sunt mai puin pronunțate (lamele intermediare) şi 
apar 6răși forte netede de desubtul periostului (lamele 
periostale). Ele presintă uă grosime de 0"".0077 până la 
0"",0156 și mai mult; numărul lor este fârte variabil. 

Lamelele speciale înconjâră canalul haversian în nu- 
mâr de 6—18, și câte uă dată sunt întrerupte din causa 
posiţiunei escentrice a canalului; Tomes și de Morgan ai 
observat câte uă-dată do& canale vecine, având lamelele 
lor speciale, înconjurate de un sistem de lamele comun.
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Aceste lamele haversiane se observă.mai pucin la om de 

cât la cele-lalte mamifere, unde distanţa între do& canale. 

vecine este destul de considerabilă. Secţiunile longitudi- 
nale ne dovedesc că. aceste lamele represintă un sistem - 

de cilindre vîrite unul într'altul și având. uă dineoţiune, 

aprâpe verticală. : 

Stratele concentrice nu sunt aşedate întru un mod Te- 

gulat de cât în 6sele lungi; ast-fel, în epifise, ele sunt 

pugine și lamelele generale intermediare lipsesc cu totul; 

neregularitatea este mai mare la 6sele spongi6se. -Din 
causa desvoltărei f6rte active a 6selor în prima epocă, se 

întâmplă câte uă dată ca substanța, osului să se disolve 

împrejurul canalelor lui Havers, cari atunci devin mari 
Și aii margini neregulate și undulate; mai târdiu se for- 
m6ză, alte lamele noui în loc, cari sunt despărțite de 

cele vechi printruă liniă sinu6să (Tomes și de Morgan); 
se'ntâmplă chiar să se disolve și aceste lamele secundare 
și să fiă mal târdii, înlocuite prin lamele terțiare (Frey), 
„Acestor lacune neregulate -sa dat numirea. de spațiuri 

haversiane. - DI 

“ Substanța os6să 'are refracţiune dublă, este omogenă 

şi forte pugin transparentă; cu .un microscop puternic se 
observă câte uă-dată un număr forte mare de.puncte 

mic); este probabil că acestea: provin din multele cana=- 

lură cari străbat osul, de și unii voiau să atribue acestei 
țesături uă structură granul6să (Tomes, Kălliker). 

„_Ţesttura, os6să mal este străbătută și de un număr 

Gre-care de fibre, dise ale lui Sharpey, care le-a. desco-. 

„perit în 1856, sâii perforante, fiind că străbat lamelele 
perpendicular; aceste fibre se găsesce și la, mamifere,. der 

sunt mai cu'sâmă numer6se la reptile şi la pesci și se 

află în lamelele generale periostale. Estremitatea lor se 
9
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dilată în formă de pâlnie; câte uă-dată ele se ramifică, 
se încrucișeză și formeză uă reţea. În 6sele lungi, fi- 
brele lui Sharpey constitue nisce colne longitudinale, 
ale căror ramure se termină, la periost sei la canalele 
lui Havers perforând lamelele; în substanța lor se pot 
observa, şi corpuscule os6se. Aceste fibre sunt nisce mă- 
nunchiuri de substanță conjunctivă cari derivă din pe- 
riost, și cari esistaii în momentul formaţiunei lamelelor, 
Și prin urmare lipsesc atât î în canalele secundare cât și 
în lamelele generale m&dulare. 

“Partea cea însemnată ânsă a țesăturei os6se este fără 
îndoclă sistemul de corpuscule os6se; aceste elemente 

“sunt în număr forte considerabil (900 pe un milimetru 
pătrat); ele sunt în raport cu un sistem fârte complicat 
de canalicule anastomosate, cari plecă de: la aceste cor- 
puscule în forma unor rade. 

Corpusculele os6se sunt nisce spaţiuri ovale, de di- 
mensiuni variabile, aședate. chiar în substanța lamele- 
lor:s6ii între dânsele; în preparațiunile uscate aceste ca- 
vități și canaliculele lor se umplu cu aer şi devin forte 
distinse sub microscop. Aceste canalicule se deschid în 
canalele lui Havers; acele dintre lamelele periostale se 
deschid în periost, &r cele dintre lamelele -mădulare în - 
canalul măduvei, Acâstă deschidere se observă și în sec- 
ţiune longitudinală, căci se văd nenumerate puncte mici 
pe părețil canalelor lui Havers. 

"A fost-'multă discuţiune pentru a se șci dâcă păreții 
canaliculelor și ai cavităţilor sunt formaţi dintr'uă 'sub- 
stariță. deosebită. de substanța fundamentală; uni ai reu- 
șit să separe întregul sistem de materiele minerale ale 
osului; prin urmare se pare că în realitate el ar avea un 
părete propriii, ' 

.
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Elementele celulare conţinute în.cavităţile Gselor n'ait 
atras de mult atenţiunea observatorilor, cari observaii 

numaj. Gsele. macerate; unii observaseră nucleuri esis- 

tând în aceste cavități, Ensă Virchow a studiat cel d'ân- 

tâiu aceste elemente. Tratând osul cu acid cloridric și a- - 

pol cu uă soluțiune de sudă, se observă în medilocul 

masek fundamentale, devenită muc6să, nisce elemente a- 

vând aceiași formă ca și cavitățile os6se, provădute de 

numer6se prelungiri ș și conținend un nucleii oval; ele nu 

'resistă soluţiunei de sudă. Pe. un os pr6sp&t şi cu ajuto- 

rul carminului se. pâte observa. forte bine uă celulă: lun- 

_gărâţă fără membrană învelitâre. Până acum nu se scie 

„dâcă protoplasma celulei se întinde și în prelungirile sele. 
“Composiţiunea himică a țestturei os6se. Osele în stare 

prspătă conţin uă mare quantitate de apă (16—68%/,), 

Osele animalului tânăr conţin mal multă apă, €r acelea 
ale individelor grase sunt de ordinar sărace în apă. 

Osul uscat este format din 24,8%/, de materiă colla- 
genă, sâii oseină; afară de acâsta se mat observă și sub- 

stanţe organice de altă natură, provenite din celule și 

din conţinutul canalelor lui Havers. Se găsesce și uă 
mică quantitate de condrină, provenită din periost. Fer- 

bând 6sele se obține cleiă, adică gelatină, ca și din ţe- 

sătura conjunctivă, Grăsimile sunt în proporţiune varia- 

bilă (30,30, la om). | 

„ “Substanțele minerale sunt fârte abundente; sărurile aul 

tâte drept basă calcea și magnesia; acestea, sunt combi- 

națe cu acidul fosforic, cu acidul carbonic și cu acidul 

fluoridric. Sarea predominantă este fosfatul neutru de 

calciun, care este în proporţiune variabilă, după etatea 

şi după condiţiunile de nutrițiune ale individului. Ast- 

fel la mamiferele erbivore și la paseri este în quan-
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titate mai mare de cât la carnivore; la, pesci, fosfatul 

de calcium este fârte puţin în comparaţie cu ceea ce 

găsim Ja cele-lalte vertebrate. Carbonatul şi fluorurul de 

calcium se găsesc asemenea, der în forte mică quanti- 

tate; se. "crede că magnesium se află în 6se numai în 

stare. de fosfat. 

In 6sele prospete esistă, şi suifate, clorure, fosfate al 

caline, precum şi fer, manganes, silice; aceste substanțe 

provin din liquidele nuirilive e cari circulă prin 6se. | 

Materia organică s s6ă oseina, pote să dispară prin cal. 

cinaţiune fără ca osul săși pârdă forma; el 'ȘI perde ânsă 
conșistenţa și se reduce în pulbere când "1 atingem. Vice- 

versa, un 0s pote să. fiă privat de substanţele inorganice 

fără ca să %șI modifice țesătura; prin urmare trebue £ Să ad- - 

mitem că sărurile nu sunt combinate cu oseina, ci numai 

împreunate printr uă acţiune mecanică, 

In dot analise de 6se calcinate, Heintz a găsit urmă= 

t6rele proporțiuni de materii minerale : 

Fosfat tricaleie, .. sc... 95,02—85,53 

- Carbonat de caleium. ...... „.. 9,06— 9,19 
- Pluorur de caleium. .... . ae 857— 324 

Fosfat de magnesium... ........ 1,75— 1,74 

Proporţiunea variază și după 6sele analisate; ast-fel în 

același individ Rees a găsit 63,500/, materii minerale 

întrun os temporal și 54,510, întruă omoplată; în ge- 
neral țesătura compactă. este mal avută în săruri de cât 
cea spongi6să. Asemenea diferințe se observă și după e- 

tatea individului : Bibra a găsit 59,620/, în 6sele unui 
fetus de 7 luni, 67,80 la un copil de 5 ani, 69 la un 

bărbat de 25 ani şi 69,82 Ja uă bătrână de 60 ani. Osele 
fosile în fine conţin uă proporţiune forte însemnată, de 
fluorar de calcium (10,16 %/).
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„„ Afară de funcțiunile mecanice ce îndeplinesce țest- 

tură os6să ; adică: de protecţiune pentru “oigandle: Iri- 

terne, inserțiune pentru musch și” susținere pentru” în= 

„tregul € corp, ea are uă importanță fisiologică înserinaţă 

în ceea ce privesce schimburile nutiilive cari se verifi ică 

„întrenisa. “Se scie! că Gsele cresc prin deposit: de sivate 

concentrice; acesta: se constată nu numai din: structura 

'osiilui, der și din espeiiență, căci dâcă strînge osul ! u- 

nui. animal ten&r cu un inel, găsim acest inel după mal 

mulţi ani în interiorul osului, acoperit de țesătura os6să 

formată î în acest interval. Asemenea dâcă hrănim un a- 

nimal cu roibă (rabia tinctor am) întrerupând pentru cât- 
va timp acestă alimentaţiune la intervale fixe, observăm 

că osul, în secţiune transversală, este format din strate 

"de culâre roșie, concentrice și alternând cu strate de 

culdre albă, a căror formaţiune "corespunde cu epocele 

în care animalul nu mai cra hrănit cu roibă. 

" Canaliculele os6se par a juca rolul cel mai important . 

în nutrițiunea, țestturei, de și este grei a înțelege cum 

liquidele pot: să circule prin nisce canale întrerupte forte 

des de celulele os6se; cu tote acestea sistemul de cana- 

licule este considerat ca destinat a absorbi liquidele nNU- 

tritive aduse da către vasele sanguine din canalurile mă- 

„dulare ș și de la suprafacia osului. 

| Desvoltar ca tescturei osăse. Acestă țesătură nefiind, “după 

cum am mai spus, de formaţiune primitivă, ci secundară, | 

destinată a înlocui țesătura cartilagin6să la cea mai mare 

parte din animialele vertebrate, este evident că ca trebue 

să apară mal î în urmă, când cele- Palte țesături au ajuns 

la un grad înaintat de desvoltare, Și în epoce. diferite, 

după deosebitele” regiuni ale organismului. 

Diverginţele între istologiști î în privința acestul pune
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atât ae interesant al embriologiet sunt âncă. forte ari. 

| Mal nainte se credea, și chiar astă- AI unii susțin acestă, 

că țesătura cartilaginosă se netamorfoseză da dreptul î în 
țes&tură os6să, adică se verifică deposite de săruil cal- 
care în materia intercelulară şi celulele cartilaginse do- 
dândese prelungiri canaliforme, devenind ast-fel celule o- - 

s6se, Acâstă teorie ânsă nu esplică nici structura lamel6să 

a 6selor, nici modul de formaţiune a canaliculelor, nică 
faptul că uă parte din țesătura os6să se desvoltă direct din 

țesătura conjunctivă care formâ&ză periostul. De aceea cel 

mai mulți istologiști admit numai posibilitatea calcificaţiu- 

nei țesăturei cartilagin6se primitive; pe urmă âns&. acesta Ă 

se resorbă, dispare și lasă loc osului noă format, care re- 

sultă dintro masă fundamentală msle; mai târdiii calcifi- 
cată, în care apar generaţiuni succesive de celule stelate; a- 

cesta este origina ţ ţesăturei os6se originare s6ui en-ocondrale. 

La început se desvoltă în țesătura cartilagin6să un 

sistem de vase sub formă de canale, cari provin din pe- 

ricondru și străbat substanța intercelulară, care este pe 

cale de a se muia, și primesce numele de măduva. car- 

tilagiului. Din acest moment începe calcificaţiunea în lo- 

curi determinate, cari se numesc puncte de osificare; în 6- 

sele lungi punctul de osificare se află în partea mediană 

a diafisel, în 6sele late esistă la centrul osului; 6sele im- 

pare aii dot sâi mai multe puncte de osificațiune (es. 

frontalul, occipitalul). 
Cartilagiul calcificat se resorbă răpede și dă ast-fel 

nascere la spațiuri m&dulare, între cari se stabilesc CO- 

municaţiuni, în 6sele lungi aceste spaţiuri sunt cilindrice 

și păreţii lor presintă ridicături din distanță în distanţă. 
In epifise și în 6sele scurte aceste cavități ai formă si- 

nu6să, din causa resorbirei neregulate a cartilagiului.
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Conţinutul acestor spațiuri are mare importanţă, și se 
numesce meduvă osâsă fetali: este mole, de culâre Toşie- 

tică și conţine elemente rotunde, cari s&mănă cu celu- 

lele embrionare seu linfoide; aceste celule conţin uă 

substanță granul6să și unul sei doă nucleuri. Se presu-. 
pune de unii că aceste elemente ar fi provenind din pro: 

 liferarea celulelor cartilagin6se; cea ma! mare parte ânsă 

provin, fârte probabil, din vasele derivate din pericon- 

dru, prin, cunoscutul fenomen de diapedesă, adică :de 

eşire a celulelor prin păreții vasului. 

Aceste celule ale măduvei suferă în urmă transfor- 

mări variabile; unele devin fusiforme și formeză fibrele 
țes&turei conjunctive (fibrele lui Sharpey); altele 'și con- 

servă forma. și se găsesc în măduva 6selor spongi6se; 

se crede că unele se 'ncarcă cu, grăsime și iai parte la 

formațiunea măduvei galbene a 6selor lungi. Uă altă 

parte din aceste elemente în fine sunt destinate a forma 

osul, transformându-se în corpuscule os6se; acâstă trans- 

formare nu se face de-a dreptul, după cum susţinea Mul- 

ler, căci Gegenbaur a constatat că între celulele linfoide 

și corpusculele os6se esistă nisce celule intermediare, pe 

cari le-a numit osteoblaste. Aceste elemente acoperă, ca un 

strat epitelial, păreții spaţiurilor mădulare, și ai formă 
rotundă, poligonală sâu cilindrică, cu nucleuri multiple, 

vesicul6se; mai târdiu dobândesc prelungiri canaliculate 
cari se anastomosâză cu acelea ale celulelor vecine; ele 

iai parte şi la, formarea masei fundamentale care se de- 

pune sub forma, unei lamele omogene d'asupra stratu- 

lui de osteoblaste, şi în care ajung prelungirile ce do- 
„hândesc acestea. Îndată după depositul acestei lamele 

se produce alta, acoperită asemenea pe din năuntru cu 

celule car! se transformă. în osteoblaste, şi aşa succesiv
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ceea ce dă osului aspectul 'săi particular; modul cum 
se produc canălele lui Havers în timpul acesta ne este 
necunoscut. Substanţa. osteoide ast-fel formată se încarcă, 
cu săruri calcare, cari se depun în mod difus, ast-fel că 
țesătura-'și conservă. transparența; ea presintă “aspecte 
fOrte variabile, din causa formei neregulate a spațiurilor . 
mădulare. Câte uă-dată celula cartilaginsă preesisteni& 
se deschide, și în interiorul e! se formeză unul sâiă mai 
“multe corpuscule os6se. REmășițele substanţei cartilagi- 
n6se continuă a fi resorbite și în același timp se des- 
voltă-mal mult canaliculele os6se; se pare ânsă că uă 
parle mică din cartilagiul calcificat persistă chiar după 
ce Sa terminat osificațiunea. 

În fine trebuie să observăm 'că se verifică, de și forte 
rar, transformarea directă a țestturei cartilagin6se î în țe- 
“sătură os6să; ast-fel se observă la mugurii fruntall al 
“cârnelor la rumegătâre (boii, die, cerb), la, inelele tra- 
“cheel păstrilor; aci putem vedea producțiunea de corpu- 
'scule os6se în cavităţi cari se formeză pe suprafacia in- 
“ternă a capsulelor cartilagin6se. Streltzofi admite că ast- 
“fel de osificare se verifică și la om pentru maxilarul in- 
“ferior- şi pentru apofisa omoplatei; el numesce acestă 
transformare :tip metaplastic, şi dă numele de tip neoplastic 
formațiunieă de țestlură ososă, după procesul general « ce 
“am studiat mai sus. 

Uă distrugere analogă cu aceea a țesăturei cartilagi- 
"n6se se observă chiar și în osul format, în locul căruia 
se depun noul strate, după cum am v&dut mal sus, ceea 
ce dă un aspect neregulat luminei canalelor lui Havers. 
Kolliker în fine 'a observat. nisce lacune (lacunele lui 
Howship) neregulate cari conţin celule gigantice (celulele 
cu mieloplaxe), pe cari 'el.le consideră ca destinate a
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distruge țesătura os6să; de aceea le dă. numirea: de 0: 
teoclaste; opiniunea acesta ânsă merită, confirmare. - 

" Afară de țesătura: os6să endocondrală să mai formeză 
în scheletul vertebratelor uă țesătură “os6să fără esi- 
stența prealabilă: a cartilagiului, ci din osificarea perio- 
stului s€ii a pericondrului. Întrun os lung embrionar 
observăm dedesubtul periostului,. care este âncă fârte 
vascular, un strat bine desvoltat de țesătură conjunctivă, 
format de mici celule rotunde împrăștiate într'uă masă 
fundamentală -sgâriată. Acestul strat sati dat diferite nu- 
„Min : strat formalor (Frey); strat osteoplastic. (Streltzoft); 
Ulastem sub-periostal (Ollier). Elementele acestul strat sunt 
identice cu osteoblastele osului endocondral; el trimite 
prelungiri spre centrul osului, cari se lungesc, se ra- 
mifică și străbat chiar osul endocondral, represintând 
spațiurile m&dulare ale osului: periostal ; celulele -a- 
pol dai nascere (es&turei osteoide, ca în casul studiat 

“mal sus, care se califică și devine ast-fel partea perio- 
stală a osului, acâsta înconjoră. osul endocondral și este 
formată tot din lamele concentrice generate de la centru 
la periferie, ast-fel că cele mai esterne sunt și.cele mai 
de curând formate. Amândoă porțiunile osului sunt. des- 
părțite de ordinar printr'un strat forte. subțire, riumit 

strat eudocondral (Streltzoft): Importanţa. osului: periostal 
afost demonstrat de esperiinţele lui Ollier, : cari ai pro- 

bat că bucăţi isolate de periost,. însoțite de- blastemul 
subperiostal şi transportate întraltă parte a corpului sâii 

chiar într'alt organism, pot să reproducă î în pusin tirop 

osul întreg... - . în 

- În organismul animal se mai găsesc și se cari. n'ait 

preesistat în stare -cartilagin6să, precum sunt la om.6- 

sele late ale cranului (afară de porţiunea, inferidră -a. oc-
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cipitalului), maxilarii, 6sele nasului, 6sele.. lacrimale. și 
-palatine, vomerul, 6sele zigornatice și, probabil, apolisa 
pterigoidal& a sfenoidului (aripa. internă). Aceste 6se se 
desvoltă după cranul primordial dintrun punct de osi- 
ficațiune care se măresce Și se transformă într'uă rețea 
de fibre s6u ace calcare, acoperite de stratul osteopla- 
stic. Mai târdii osul se desvoltă prin mase osteoide cari 
se produc pe fața internă a periostului. 
„Ne rămâne acum a esamina schimbările ce suferă 

un os pentru a ajunge la desvoltarea luy complectă, și a 
ne esplica deosebirea însemnată ce esistă între un os 
lung embrionar, compus din doă strate diferite:(endocon- 
dral și periostal) cu spaţiuri medulare neregulate, lipsit 
de măduvă centrală, şi un os lung desvoltat, format din 
lamele concentrice, posedând canalicule regulate, și Ppro- 
v&dut de un canal m&dular la mediloc. 

În privința acesta doă teorii s'au r&dicat : una susține 
că osul ar fi avend uă desvoltare interstițială considera- 
bil&, producând mereii substanță fundamentală î în strate 
regulate; acâsta, este teoria crescerei înte slițiale; cea laltă 
admite că osul se decalcifică la centru, se resorbă în 
parte ]a periferie, și atunci periostul și cartilagiurile ar- 
ticulare dati nascere unei noul țesături osteoidale; acâ- 
sta, este teoria aposițiunti. Cea dWântâiii, emisă de Havers, 
este susținută de mai mulţi cu esclusiunea. absolută a 
celeă alte, care este datorită lu! Duhamel și susținută 
mal cu sâmă de Flourens. 

“Un fapt însemnat vine în ajutorul cele dântâiu teo- 
rii, acela că substanţa. fundamentală cresce în întindere 
cu cât osul cresce, fără ca, corpusculele să se înmulțescă 
(Streltzoff); acesta Gns& nu împedică ca, alături cu cre- 
șcerea interstiţială, să, sc verifice întrun os resorbire
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însoţită de aposiţiune; resorbirea la centru dă nascere. 
canalului central, €r.cea de la periferiă determină depo- 

situl de lamele concentrice produse din: mugurirea cana-. 

liculelor medulare; țesttura conjunctivă ia parte la. ac6-. - 
stă formaţiune producând fibrele lui, Sharpey. În același . 

timp lamelele esteridre şi mai nouy fiind din .ce în ce 

- mal lungi; se esplică lesne cum osul cresce în: lungime 

independent de crescerea lui în periferie. 

"Țesătura conjunctivă se pste'transforma câte- uă-daţă 

în țesătură os6să, după cum a constatat Gegenbaur la 

embrioni de păsări, 6sele late ale cranului la aceste-a- 
nimale apar format din țesătură conjunctivă “mele și fi- 
brilară în unele locuri, 6r în altele încărcată de granu- 

laţiuni calcare; aceste fibre calcificate se desvoltă mal 
târdiă și: învelesc celulele, carl.iaii aparința unor celule 
os6se; âr printre dânsele se. formeză strate de osteo- 

blaste. Ast-fel spaţiurile interfibrilare represintă aci" spa- 

iile medulare ale 6selor ordinare. 

" Osificaţiunea tendonilor,. care se observă la unele pă- 

sări, se face prin calcificarea țesăturel, a cărel structură 

persistă, după cum se pote observa eliminând deposi- 

tul mineral; mai târdiii €ns& apare adevărata țesătură 
os6să, cu lamele și cu canalele lui Havers; dâr acesta 

nu este uă transformare directă a: tendonului în os, 

după cum susţinea Lieberkiihn, ci uă înlocuire a unei 
țesături prin cea. laltă, întrun mod identic cu acela'ce 
„am observat în formațiunea osului 'endocondral. 

În fine mal notăm cu Ollier că, pe când la formarea 
osului normal. nu ia nicr-uă parte țesătura. mădulară, 
din contra în casuri patologice se observă că partea e- 

steriră a acestei țesături se transformă întrun fel „de
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țeșttură conjunctivă maj tare. (endosţ) care dă nascere 
substanței. oslepide (1). | e 

LE i 

Să Ii Testtură, tară, ar 

   

  

“De și acâstă fesătură este propriă. ună singur organ, 

totuși trebue șă,.0 studiăm aci din causa analogiilor ce 
presintă cu țesătura os6să. Ea constitue partea dintelul 
numită dentina, stă fildeș, care nu. lipsesce nict- uă-datăi 
Şi care înconj6ră porțiunea m6le a dintelui, fiind la ren- 
dul ei câte-uă-dată acoperită în partea. superidră de salt 
și în cea inferiră de ciment. 

„Dentina este mal tare decât osul și se pote: considera 
ca uă modificaţiune a acestuia, consistând î în. disparițiu- 
nea celulelor 0ș6se şi în disposiţiunea regulată a canali- 
culelor. „Ea este de culsre albă strălucitore, pe cât timp 
canaliculele sunt pline numai cu aer. Acestea, sunt fârte 
numerse și subțiri (Om, 0011—0=»,0023 3 în diametru), 
și sunt paralele între dânsele; în corâna dintelul sunt ver- 
ticale, apoi devin din ce în ce may oblice cu cât se apro- 
pie de rădăcină, unde sunt orizontale. Ele ai un părele 
propriii destul de gros și se pol isola tratând dentina cu 
un acid; aceste canaliciile sunt undulate Și undulățiunile 
corespund cu nisce linil transversale cară străbat "den- 
tina, „concentrice cu porțiunea mâle: a dinteluy, și cari 
se numesc liniile lui Schreger.. Canaliculele se “bifurcă de 

mai multe, ori și ramurele ast-fel, formate se anastomo- 

„(d) Pântru mai multe ameninte relative la țesttura” os6să consultă : 
 Tomes, Osseous tissue, în Cyelopaedia for anatomj ete. — - ie 

Ollter.. Trait& de-a. vâgencration des os ete. 1867, .. 
Strelizag. Recherches sur le developpement des os ei des dents, 1842, 

“ Trey. Traitâ 'd'Histologie (Trad. franc." pag..263— — 289). - 
Flourens, Stieda, Rolliker ş.a,
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seză cu cele vecine formând. s6ii uă reţea, ca în țesttura 

os6să, si nisce simple anse terminale; pe când unele 

străbat chiar ciimentul și smaltul. Estremitătea opusă a 

canaliculelor se deschide în cavitatea centrală a din: 

telui, 
” Masa fundamentală a dentinei este oniogenă și să 

pote divide în bucăţi corespundătâre cu canaliculele. A: 

fară. de aceste doă elemente ânsă mai esistă și-nisce la- 

cune neregulate, grămădite mai cu s6mă sub' ciment, 

unde formâză. sti-atul granulos; ele sunt pline cu uă 'sub- 
stanță mâle și comunică cu canaliculele dintare, Dentina 
pâte presinta pe suprafacia ei internă nisce rădicături - 

globulare caii înainteză în cavitatea centrală a dintelui, 
unde formeză, ca un.fel de stalactite. .. . . 

„La câți-va peşci, precum Muraena,, Tea aganur us, zi. 

michthaides, scheletul este format de uă țesătură analogă 
cu dentina, adică lipsită de corpuscule Și având. canali- 

cule lungi paralele între densele (Owen, Mettenheirner, 
Kelliker). Acâsta probâză âncă afinitatea, între „aceste 
do& ţesături... | 

Tot aci putem să, aşedăm ș și cimentul dintelul (1) carg 
nu este. decât țesătură os6să, mult mai mâle da cât den- 
tina; corpusculele 0s6se se găsesc numai în partea, de 

lângă rădăcină, €r canalele lui. Havers lipsesc. mal tot 

 deauna,. la om. Prelungirile corpusculelor se anastomo- 

s6ză de multe ori cu “canaliculele dentinei, și nu esistă 

limită pine distinsă, între aceste, do& părţi ale dintelui. 

 Composiţiunea himică a dentinei nu diferă de aceea, a 
osulul; greutatea ei specifică este 2,080 și conţine 10%, 

de.apă; 'substanța . fandamentală. a el este vă, „Tpaterie 

(1) Smaltul este uă țesătură celulară simplă (V. mat sus).
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collagenă fără condrină; canaliculele resistă la ferbere, 
şi prin: urmiare nu sunt formate de substanţă gelatinosă. 
între materiile minerale „predomină fosfatul de calcium 
însogit de quantități relativ considerabile de fluorur de 

“ calcium și de fosfat de magnesium; acesta este mal.cu 
's&mă, abundent la dinții de mamifere; 6că, do& analise 
ale dentinei : a 

Subsianţă fundamentală collagenă. . . 27 „61.—20, 42 
 Corpk BTA cc... mea e 0,40— 0,58 

“Fosfat și fluorur de calcium ...... 66,72—67,54 . 
"Carbonat de caleium. ........, 3,36— 7,97 

; Fosfat de magnesium. ........, 1,08— 2,49 
i Alte săruri e... 0,83— 1 „00 

“di general proporţiunea. de materiă collagenă (săi « carr- 

tilagiăi dintar) vari6ză de la 20 la 290, 6r. cea: de sub- 
'stahță inorganică de-a 71 la 80%/,. Cimentul are aceeași 

composițiune, der este mai bogat în materie organică 
(29, 420], la om, Bibra). 

Embriologia dintelui nu este âncă lămurită, îndestul şi 

diferite opiniuni s'a emis în acestă cestiune ; aci ne vom 
ocupa, în treci numaj de desvoltarea dentinei, reservând 

întrega cestiune pentru uă altă parte a cursului (1). 
„ Acestă țesătură este formată de uă eminență mamelo- 

nară care se produce în fundul foliculelor dintare și se 

numesce germenul dentinei. Ea se presintă sub forma 

une! țesături celulare nedesvoltate, având aspectul unek 
“mase granul6se cu numer6se nucleuri rotunde Și celule 

de diferite forme; la suprafaciă este acoperită cu un strat 

de celule cilindrice forte subțini, numite odontoblaste, cari 

diferă de osteoblaste fiind-că n'aii de cât uă singură pre- 
lungire principală filitormă, care străbate, după cum a 

(1) V. Aparatul digestiv în partea specială.
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descoperit Tomes, unul din canaliculele dintare. La în- 
ceput, odontoblastele n'a nici uă prelungire, dâr mai în 
urmă încep a se lungi și devin filiforme, luând numele 
de fibre dintare (Tomes); între aceste fibre apare uă sub- | 
stanță analogă cu cea fundamentală a -țesăturei conjunc. 
tive, care apoi se califică, formânduse î în același timp și 
păreţii canaliculelor dintare cari conţin aceste fibre. 0- 
dontoblastele comunică între densele prin numer6se ra- 
mificaţiun! laterale cari se anastomosză, pe când cea 
terminală se desvoltă fârte mult spre a forma. fibră lui 
Tomes. Calcificarea. începe de Ia, vârful germenului Și se 
face prin depunere de strate subțiri unul peste altul 
(calotele dentinei), cari acoperă germenul și pe delături, 
ast-fel că acesta devine din ce în ce mai subțire Și tot- 
uă dată se lungesce; acestă modificare determină for- 
mațiunea. rădăcinei dintelui, er stratele terminale for- 
mâză dentina corânei. 

Cimentul se desvoltă împrejurul rădăcinel. dinteluj, 
după ce acesta sa format ; el provine din porțiunea i in- 
feri6ră a foliculului dintar, care se calcifică printr'un pro- 
ces identic cu acela al formaţiune osului dependinte de 
periost. Prin urmare, observăm și aci presința ost6o- 
blastelor și a fibrelor lut Sharpey. Putem der să com- 
parăm partea inferidră a unul dinte cu un os în care 
dentina represintă porțiunea. endocondrală modificată 
cr cimentul este porțiunea. periostală; se observă chiar 
uă comunicaţiune între canaliculele dentinel și i aceleaia a 
le cimentului (1). 

(4) Asupra desvoltărei dinţilor cons, Hannocer, Die Entwickelung und der 
Bau des Siugethierzahnes -1856. Aagitot, Etudes sur -le d&veloppement 
et la, structure des dents. 1856. alde yer, De dentium aro utione: > Leno 
şi Magitot, Journal d'Anat et de Physiol., 1873. Guy vot, Kolliker, ș,
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îsi e VII: Tosttură chitindsă, 
E i : : i 

„Acestă țesătură formeză scheletul la multe animale 
nevertebrate. - Leydig o consideră ca uă varietate de țe- 
s&tură conjunctivă, care a fost chitinisată (de la xizav, țestă); 
ea se numesce ast-fel. fiind-că se găsesce mai cu sâmă în 
dermâscheletul insectelor și al crustaceilor ; acestă țesă- 
tură formeză âncă aprope. totalitatea stiletelor tari cari 
se găsesc în stomacul s€ă. în apendicele cecale digestive 
ale unor molusci (1).: 

: Esaminând în secţiune transversală uă elitră de co- 
leopter tratată cu un alcali, se observă uă asemănare 
complectă cu pelea unul vertebrat (sp. es. la uă brâscă). 
In adevăr, țesătura se presintă în strate subțiri şi regu- 
late, străbătute de numersse cavităţi cari trimit ramifica- 
țiuni în tote sensurile, împărțind tâtă substanța în mase 
cilindrice. Căte-uă dată presintă uă asemănare cu țesă- 
tura dintară, fiind străbătute întruă singură direcţiune 
de canalicule forte fine (2). IE 

Singura particularilate der a acestey [esături este pre- 
sința unek substanțe organice, chitina, asupra căreia no- 
țiunile nostre sunt âncă neperfecte. - Caracterul acestei 
substanțe este de a resista la acţiunea acidelor și a al- 
calilor, cu tote că în primele peridde de desvoltare a ţe- 
săturel chitinâse (sp. es. la larvele insectelor) ea este a- 
tacată chiar de-uă soluţiune alcalină rece. C. Schmidt 
susține că chitina provine din țesătura plantelor. alte- 

(În Ailne-Edicards, loc. cit. vol. V. — Ea se mai găsesce în firele și în 
maxilele anelidelor, în cârligele elminţilor și în organele urticante ale aca- 
lefilor, . . 

(2) VedI par. precedent.
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rate (1), er Fremy o pune pe aceeași linie cu celulosa, Ley 
dig dice că nu numai țesătura conjunctivă, der ȘI cea mu- 
sculară, ba chiar şi unele secrețiuni celulare (ex. stiletul 
chilinos al moluscilor), pot să sufere chitinisarea. EI 
crede că țesătura chitin6să a artropodelor se pote piine 
pe aceeași linie cu cea elastică a vertebratelor, cocă ce 
se vede lesne comparând tendonii muschilor pelei la 
păserl cu tendonil articulatelor chitinisaţi, cani aii ace: 
leași proprietăți himice și fisiologice. - i -- 

In fine țesătura chitinâsă 'se găsesce Și la vertebrate; 
căci tormeză filămentele cornse aşedate pe înnotătârele: 
unor pescă, mal cu semă, selaciării (2), ' | 

Composiţiunea himică a chilinei pare a fi represintată 
prin forniula, C15H26Az2010-(3). E A 

Ş 3. Ţestturi speciale, 

In acestă categorie Virchow așeză, după cum am mai 
spus, mai multe țesături, dintre cari unele, precum. 'va- 
sele, merită mai mult numele de organe, €r altele, pre-" 
cum. sângele, ai uă prea mare importanță. fisiologică- 
pentru ca studiul lor anatomic să potă fi distins de 
fancţiune. De aceea noi nu coprindem aci de cât țesă- 
tura” musculară și cea nervosă, cari, de și: sub punctul de 
vedere embriologic nu diferă de cele studiate “Până a-" 
cum, totuși importanța lor în vi6ța” animalului este de- 
slul de considerabilă spre a putea forma. -uă categoriă 
deosebită de țesături, i 

(1) In Physiologie der wirbellose Thiere. 1845, 
(2) Zeydig. Istologiă comparată (trad. 'franc.), pag. 26. 
(3) Ledderhose, Ueber Chitin etc. în Zeitschrift fir Physiologische Che- . 

mie, 1980, : 

19
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ÎI. Țesctură musculară. 

Acestă țesătură, de și are drept funcţiune esclusivă 
mișcarea, nu este ânsă indispensabilă acestei funcțiuni, 
de 6re-ce se verifică în regnul animal mișcări indepen- 
dent de țesătura musculară, precum mișcările ciliare şi 

amiboide la, multe elemente celulare și la câte-va orga- 
nisme inferire. Caracterul general al acestei țesături este 
contractilitatea, adică. proprietatea de a'și schimba forma, 
sub iniluința unei escitaţiuni; ea este datorită unei sub- 
stanțe care nu este de cât un conţinut celular transfor- 
mat. Substanța contractilă Enst se presintă și sub forma 

mult mai simplă de sarcod. Acesta este format de granu- 

laţiuni f6rie fine, cu un liquid interpus, și este capabil 

de a suferi orl-ce schimbare de. formă. EI &nst nu este 
atât de fluid în cât să se împrăștie ca un liquid, ci r&- 

mâne în re-care limite de volum, de și pote să 'și 
schimbe forma, ast-fel că atunci când constitue masa cor- 

pului unul animal întreg, precum este la rizopodi, acestia 

ai forme specifice determinate. Acestă substanță sarco- 

dică pote fi provedută de membrană celulară, der de 

multe ori ea este lipsită de orl-ce înveliș. 
Adevăratul element muscular apare în regnul animal 

âncă chiar de la protozoi: ast-fel Gregarinele ai uă pă- 
tură musculară care le înfășură corpul; piciorul Vortice- 

lelor este format dintr'uă fibră elastică care menţine în- 
tins, și dintr'uă fibră musculară care '] scurtâză prin con- 
tracţiunile sele. Elementul muscular este forte răspândit 
în regnul animal și ia, parte atât la formațiunea. muschi- 

” lor așa numiţi voluntari, cari servă la locomoţiune și 

sunt inserați pe părţile tari ale corpului, cât și la forma»
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țiunea muschilor involuntară, cari se găsesc în masa in- 
teridră a diferitelor organe. 

Muschil sunt formaţi din filamente lungi, adunate în 
mănunchiuri şi având dungi transversale, sii resultă 
numai din celule lungărețe, fusiforme și netede,. cărora 
se dă numele de fibro-celule. Avem prin urmare fibre 
musculare sgâriate şi.netede; Aceste diferințe Ensă nu ati 
vre uă importanță morfologică, sâă fisiologică, căci se ob- 
servă numerose transițiuni de la uă formă la alta, 6r des- 
voltarea. lor embriologică este aceeași, de 6re-ce ambele 
provin din celule, aparținând foiței medie a blastoder- 
mului. In privința. funcţiune! lor, mult timp sa dis că 
muschii supuși voinţei animalului. au fibre sgâriate, 6r 
cel involuntară ait fibre netede ; acâstă distincțiune Ensă 
nu este esactă, de 6re-ce sunt muschi involuntari, însăr- 
cinați cu funcțiuni nutritive, precum cordul, cari sunt | 
compuși din fibre sgâriate, ca și muschil vieţei de relați- 

„une ; afară. de acesta sunt animale, precum artropodele, 
cari mau decât fibre sgâriate, în muschii lor, &r alții, pre- 
cum moluscii, vermil și radiatele, cari posedă numa! fibre 
netede. Funcțiunea, unui muschii dâr nu depinde de 
structura lui, ci de nervul ce primesce. 

Fibra netedă, a, cărei natură celulară a fost recuno- 
Scută de Kălliker în 1847, se presintă sub forma unei ce- 
lule de lungime variabilă, ascuţită la amândo& estremi- 
tăţile. Ea este palidă şi în general incoloră ; substanța 
internă conţine câte-uă dată granulaţiuni în apropiere 
de nuclei, cari-sunt rămășițe ale protoplasmei, precum 
Și corpuscule grase sâă străine împrăștiate în t6tă masa, 

- Nucleul are forma unui baston lung şi cilindric, omo- 
gen, lipsit câte-uă dată de nucleol, și aședat chiar în 
axa, celulei ; se credea că aceste fibro-celule nu pot a-
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vea decât un singur nucleii, dâr sa constatat în mal 

multe casuri (Remak, KOlliker) că celula conține dos, 
trei s6u patru nucleuri ; acesta este âncă un argument 

pentru a susține asemănarea între ambele forme de: 
fibre musculare. Sa descoperit de curând, înăuntrul 

nucleului, de-la una până la patru granulațiuni străluci- 

târe, cari nu sunt de cât nucleolii. Valentin a consta- 

tat că substanța omogenă este îndestrată de dublă refrac- 
țiune și că devi€ză lumina polarisată la drepta. 

Aceste elemente musculare ai atâta, asemănare cu ce- 

lulele fusiforme ale țesăturei conjunctive, în cât este im-- 

posibilă ork-ce delimitare, cu atât mai mult, cu cât și 
acestea sunt contractile (1); ast-fel se esplică nesiguranța 
în care ne găsim în a afirma decă cutare organ (sp. es. 

ovarele şi gangliânele linfatice) posedă sâi nu fibro- 

celule. 

In unele casuri fibro-celula contractilă, cu un singur 

nucleii, conține uă substanţă. sgâriată în sens transver- 

sal, constituind ast-fel uă formă de. trecere de la elemen- 

tul neted la cel sgâriat : elementele muschilor cardiac 

la vertebratele inferidre, ale muschilor arcului aortic 

la salamandră și la protei, fibrele lui Purkinje (aflate 
sub endocard la rumegătie, la cal și la: porc) presintă, 

acestă formă intermediară. In fine observăm la molusci 

(carinavia) fibre netede cu un singur nuclei, ramificate, 

având un înveliș destul de gros (Leydig). 

Fibrele netede se găsesc în canalul intestinal al ani- 

malelor vertebrate, de la esofag până la: rectum, formând 

un strat separat, și chiar în mucâsa intestinală, unde 

formâză așa numila tanica muscularis mucosae. În apa- 

1) Vedi $ prec,, pag. 9%, 
( .
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ratul respiratorii se găsesc în păretele posterior al tra- 
cheei, în mucâsa bronchilor și a ramificațiunilor acestora, 
și pâte chiar în alveolele plămânilor ; ele constituiesc 
tunica medie a arterelor și sunt împrăștiate în mici 
grupe în derm, la basa foliculelor părului și lângă glan- 
dele sudoripare ; în unele locuri, precum în tunica dar- 
los a scrotului și la, sfircul mamelei, fibrele musculare 
formeză în pele un strat de Gre-care grosime. In apara- 
tul epatic ele nu se găsesc de cât în păreţii bă&șicei fierei, 
Gr în sistemul urinar ele sunt fârte răspândite și formeză 
strate dese în caliciuri, în basinul renal, în ureteră Și în 
b&șica udului. Aparatul genital de ambele sexe este forte 
bogat în fibro-celule, mai cu sâmă uterul, când 'este plin; 
esistenta, lor în ovare este âncă îndoi6să ; se admite a. 
semenea, că ar fi esistând în &plina mamiferelor Și în 
ganglionele linfatice ; în fine ochiul este provedut de 
asemenea fibre în muschii sfincter și dilatator ai pupilei, 
în coroidă, precum și în muschii genelor, ai orbitel ȘI 
al plepelor. Sa 

Fibra musculară sgâriată, mult mai răspândită decât 
fibro-celula, se găsesce' sâi simplă. ca la tote vertebra- 
tele, sâă ramificată de mal multe ori, precum este la ar- 
tropode ; ea este esclusivă la aceste din urmă animale, 
Gr la cele vertebrate esistă în' toți muschii voluntari, în 
cord, în limbă, în faringe, în laringe, la estremitatea in- 
teslinului rectum  (sfincteri anali), în diafragm și în or- 
ganele genitale. 

Ea se presintă sub forma. unui filament cilindric, lung, * 
mal gros în general decât fibro-celula ; se compune din- 

bun înveliș esterior şi dintr'un conţinut contractil ; cel 
dântâii se numesce sarcolema și este uă membrană 
omogenă transparentă şi elastică, ast-fel că urmeză con-
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ținutul în tâte schimbările sele de formă ; se pâte forte 
ușor observa, sarcolema când imbibăm uă fibră âncă 

„vie, căci atunci! ea se deslipesce de conţinut. ' 

Pe fagia internă a sarcolemei se observă uă seriă de 
nucleuri rotunde sâii ovale, avend un părete gros ȘI CO- 
prindând câţi-va nucleoli ; în muschil prâspeţi se vede 
acest nucleii aședat într'uă lacună ovală, înconjurat de uă 
substanță granul6să; acestă lacună se consideră ca un 
element celular nucleat și se numesce corpuscul muscular 
(M. Schultze). Nucleurile conțin și granulaţiuni de gră- 
sime ; ele sunt forte numerâse și în general periferice ; 
în fibrele cordului ânsă se găsesc, afară de nucleurile pe- 
riferice, și altele aședate chiar în axa fibrei; la animalele 
vertebrate inferidre nucleurile sunt aședate tâte în cen- 
trul fibrei. o 

Substanţa contractil& conținută în sarcolemă presintă 
întrun mod mai mult sâi mal puţin aparent uă seriă 
de sgârieturi transversale și alta de sgârieturi longitudi- * 
nale cari se încrucișâză cu cele dântâiii, limitând ast- 
fel un număr fârte mare de spaţiuri prismatice neregulate. 
Aceste sgârieturi se observă şi mal bine când tratiun 
fibra musculară cu diferite reactive ; este &nsă de notat 
că atunci ele nu apar în același timp, ci numa! cele 
transversale sâuă cele longitudinale, după natura reactivu- 
lui. În adevăr, când facem să macereze în apă sâi ţi- 
nem fibrele musculare mult timp în alcool, în biclorur 
de mercuriii, în acid cromic s€ăi ma! cu s6mă în bicro- 
mat de potasium, observăm că ele se împart întrun nu- 
măr Gre-care de fibrile longitudinale musculare, formate 
din articulațiuni, și cam umflate în corespondență cu a- 
ceste articulațiuni, ast-fel că ai aparința unui şir de măr-



TESĂTURI 151 

gele. Basându-se pe acest fenomen, mulți istologisti (1), 
aii susţinut că fibra. musculară represintă un mănunchit 

de fibrile, ale căror articulaţiuni, corespundendu-se, dati 

nascere la, acel sistem de sgârieluri transversale. 

Pe de altă parte ânsă, cu cât sgârieturile transversale 
sunt mai pronunțate într'uă fibră, cu atâta cele longitu- 
dinale dispar; pe un muschii prâspăt cele Vântâiu sunt 

tot-d'a-una paralele, fiă drepte fiă undulate; câte uă dată 

eie sunt întrerupte, în alte casurl sunt largi, ast-fel că fi- 

bra pare a se compune din dot sisteme alterne de zone 
obscure şi transparente. Unele reactive, mal cu s6mă a- 
cidul acetic, fac să dispară sgârieturile longitudinale, ră- 

mânând numai cele transversale; acidul cloridric are 

aceeaşi acţiune, ba. âncă descompune fibra în discuri 
subțiri și o umilă; carbonatul de potasium și clorurul 
de calcium 'descompune fibra în discuri, ânsă fără a o 
umfla. Aceste din urmă fenomene nu se pot uşor esplica 
cu teoria ce am espus mai sus, de aceea nu ai întârdiat 
de a se emite și alte opiniuni relative la constituţiunea 
intimă a fibrei sgâriate. 

Uă altă părere a fost propusă de istologistul engles 

Bowmann, şi susținută apoi de Harting, de Haeckel, și 

chiar de Leydig; după Bowmann, fibra musculară este 

formată din elemente mici prismatice (Sarcous elements) 
împreunate printr'uă substanță interpusă, ast-fel că for- 

meză și discuri şi fibre longitudinale; acest aspect ânsă 

nu se observă pe fibra vie: acesta are numai uă tendință 
de a se descompune în doă direcţiuni ortogonale; sub- 

stanța care unesce sarcoelementele în sens transversal 
trebuie să fie de uă altă natură himică de cât cea care 

(1) Schwann, Kălliker, Leyăig, Henle ş, a.
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le unesce în sens longitudinal, de vreme ce divisiunile 
nu apar de cât sub influința unor reactive speciale ; cea 
Wântâii este may pucin abundentă de cât cea-laltă, care 
are și proprietatea de ase contracla și de a se umila. 
Sarcoelementele se presintă la microscop așezate în. di-- 
scuri obscure refrangente alternând cu zone mai deschise 
și mai pugin refrangente, formate din materia lransver- 
sală interpusă; acesta, sub influința acidului cloridric, se 
umilă, și atunci fibra se împarte în discuri formate în- 
tocmai ca elementele unei pile a lui Volta, adică din do& 
plăci, una obscură și alta mai deschisă. Aceste sarcoele- 
mente sunt birefrangente, cu uă singură axă positivă, 
&r substanța interpusă este monorefrangentă (Briicke). 
Cu ajutorul microscâpelor moderne, cari măresc până la 
1000 diametre, s'a putut studia aceste sarcoelemente Ja 
diferite animale și sa constatat în mod comparativ di- 
mensiunile lor; ast-fel la. protei sunt lungă 0"",0017, la 
brâscă 0**,0013; la om 0,0011—0,0012. Racil at sar- 
coelemente fârte mari (0,002 — 0,009) și pot ajunge 
chiar la 0,014, presintând forma unor prisme esagonale. 

Kiihne şi alţii susţin că tot conţinutul unei fibre mu- 
sculare vii este liquid, și că numai după morte sii prin 
tratarea cu reactive se.solidifică, împărțindu-se după do& 
direcţiuni ; acesta se probeză prin mișcările ce execută 
și prin așa numitul fenomen a, lui Porret, adică grămă- 
direa. conţinutului la polul negativ când facem să irâcă 
prin fibre un curent electric.- Kiihne a may observat în 
fibrele ihusculare a unei brâsce un verme nematod (mi- 
oryeles tceissmanni) care umblă în tote sensurile fără a 
întâlni obstacole. 

Opiniunea cea mai adoptată ânst este aceea a preesi- 
stenței sarcoelementelor, pe cari Briicke le consideră ca
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formaţi din alte elemente birefrangente fârte mică numite 
" disdiaclaste. 

Fibra. musculară 6ns& mai presintă și alte parliculari- 

tăți demne de notat. In meqilocul substanței transparente 
„care unesce discurile lui Bowmann, se vede uă linie n6- 

gră orizontală la fibrele musculare ale mamiferelor și ale 
batracianilor; acesta. se numesce discul lui ICrause, şi des- 

coperitorul ei o consideră ca uă membrană derivată din 

sarcolemă, ceea ce nu pare probabil. Aceste discuri 

împart der fibra în compartimente, compus fiă-care din 

irei părți: jumttatea superidră a discului transparent, 

discul de sarcoelemente ale lui Bowmann și, de asupra, 

jumătatea inferidră a unui alt disc transparent. Aceste 
discuri. ale lui Krause sunt causa sgârieturei trans- 

versale. 
In același timp, Hensen descoperea, în medilocul zo- 

nel obscure, uă linie ma! deschisă care o împărțea în 
do& jumătăţi egale (dișcul medilociii al lui Hensen), pe 
care unii o consideră ca uă ilusiune optică, €r alţii o 

admit ; ast-fel fiă-care sarcoelement ar i compus din dot 
părți obscure, despărțite printr'uă zonă ma! deschisă; a- 
dăogend acestora, acele doă jumătăţi ale zonei transpa- 
rente limitate de discurile lui Krause, vedem că fiă-care 
compartiment muscular este limitat de dot discunt ale 
lui Krause, cari coprind trei zone transparente alternând 
cu do& obscure. 

După cum se vede din cele espuse mai sus, structura, 
fibrelor musculare sgâriate dă, și va da âncă mult timp 
loc la controverse, mai cu sâmă în privinţa. discurilor 
lui Krause și ale lui Hensen, și în privința preesistenţei 

sarcoelementelor și a cestiunei decă fibrele longitudinale 
.
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ale lui Kălliker sunt sei nu produse artificiale de prepa- 
rațiune. | 
“Ranvier (1) a publicat de curând observațiuni noi și . 

forte interesante asupra fibrelor musculare ; el a consta- 
tat la câte-va animale domestice şi la unil pesci cartila- 
ginoși, afară de muschi ordinari, și alţil de uă culore 
roșie mal închisă; ast-fel, la iepurele de casă, muschiul 
senzitendinos este roșu, pe când vastal intern este palid ; a- 
celaşi muschiti chiar pote presinta, ambele varietăți de 
culorațiune. Muschii roșii se deosibese prin uă quantilate 
mal mare de nucleuri și printrun mod particular de 
contracţiune; Ranvier crede că cel palidi, a căror lucrare 
este mal energică, sunt adevtraţii producători al MIȘCĂ- 
rel, er cei roșil sunt destinați să equilibreze și să regu- 
leze acţiunea, celor T'alţi. 

“Muschil - “sgâriați conţin și granulaţiuni de grăsime 
(granulaţiuni interstiţiale ale lui Kălliker) dispuse în se- 
rii longitudinale, cari str&bat fibra musculară, plecând 
mai cu semă de la estremităţile nucleurilor ; este proba- 
bil că ele sunt coprinse împreună cu nucleul în acele 
spaţiuri lungăreţe despre cari am vorbit ma! sus, sub 
numele de elemente musculare. 

Aspectul reticulat ce presintă muschii în secțiune . 
transversală, după ce ai fost tratați prin metoda, lui Cohn- 
heim, adică înghiăcați, precum și aspectul particular 
ce se observă la muschii de forficula, în cari grupele de 
sarcoelemente sunt mărginite prin figuri esagonale, ne 
conduc a admite uă analogie între aceste organe și or- 
ganele electrice ale unor pescă, mal cu sâmă ale torpilei. 
Asemenea în muschi! vertebral ai lampretelor substanța 

(1) Travaux du laboratoire d'histologiă PEcole des hautes ctudes—1876,
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musculară este conținută în mici alveole ma! mult s6ă 
wal pugin esagonale, întocmai ca prismele gelatin6se 

ale organelor electrice (1). 
Am vEdut mai sus că esistă și fibre musculare rami- 

ficate și anastomosate în formă de rețea la animalele 
nevertebrate. La cele vertebrate aceste fibre se găsesc în 

regiuni restrînse ale corpului: le găsiin în limba omului, 

a câtor-va, alte mamifere, a brâscel. In buzele și în botul 
multor mamifere se găsesc fibre musculare cari se rami- . 

fică sub unghiuri ascuţite, muschil cordului la, vertebrate 

sunt formați de fibre cari se ramifică și se anastomo- 
s6ză, formând uă adevărată reţea musculară. Aci ele 
sunt mai subțiri, conţin un ma! mare număr de granula- 
țiuni de grăsime şi sunt lipsite de înveliș; sgârieturile 
lor transversale sunt fârte aparente și au mare tendință 

de a se descompune în fibrile. Se pâte constata fârte u- 

șor, mal cu semă la pesci și la anfibil, că aceste fibre 
provin din împreunarea mal multor celule fusiforme 

simple, câte uă-dată ramificate, âr nu din transformarea 

unei rețele de celule stelate, după cum susține Kălliker. 

Aceste fibre posedă şi ele discurile lui Krause, ceea - 

ce probâză că aceste discuri nu sunt formate de sarco- 

lemă, de Gre-ce am v&dut că fibrele cordului n'aii în- 
veliș. 

Fibrele musculare ce am studiat până acum se îm- 

preună între dânsele spre a forma mănunchiurile mus- 

culare primitive; acestea la rândul lor, împreunându-se, 

formeză mănunchiurile secundare, din gruparea cărora 

resultă un muschiii întreg. Aceste împreunări se fac prin 

ajutorul unei membrane conjunctive, căreia se dă nu- 

(1) Sihleanu, De” pesci elettrici e pseudo-elettrici, Part, I11—1876.. :
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mele de perimisiu, distingendu-se perimisiul estern, care 
învelesce tot muschiul, de perimisiul intern, format de 
prelungirile celui dântâiii înăuntrul masei musculare. 

Acâstă ţesttură conjunctivă interstițial& este câte uă 
dată încărcată cu celule adipese, dispuse î în rânduri lon- 
gitudinale, mai cu s6mă la individele grase sii în mus- 
chii cari ai stat mult timp în repaos (1), și pot altera, în 
mod considerabil funcțiunea, muschiului. 

Muschii ai un sistem vascular fârte desvoltat; rețcua 
capilară înconjoră fibrele musculare, fără a trimite nicl 
uă ramură în interiorul lor; în fibrele roșii ale lui Ran- 
vier ramurile capilare transversale presintă în unele 
locuri dilataţiun! fusiforme. 

Unirea muschiului cu tendonul săi se face, în apa- 
rență, în do& moduri : sit fibrele acestuia par a se conlti- 
nua cu fibrele musculare, scii acestea. se înserâză pe ten- 
don subt un unghii obtus. 

Aceste do& moduri aii fost admise ca  escludându- -se 
unul pe altul, ast-tel că s'ai ivit dot opiniuni : printr'una, 
susținulă de Leydig, K6lliker şi alţii, se admitea trans- 
formarea imediată a masei musculare în mănunchiii 
tendinos, 6r prin cea laltă, (Valentin, Gerlach) se admi- 
tea că fibra musculară este cu totul distinsă de tendon, 
care nu face decât să coprindă estremitatea, rotunjită a 
muschiului. Esactitatea, acestei din urmă opiniunl a fost 
pusă în evidență de Weissmann, care, tratând muschiul 
cu uă soluţiune concentrată de potasă, a reușit să desli- 
pescă fibra de tendonul care o înconjoră la basă. 

In privința lungime! fibrelor, sa credut că ele ati a- 
ceeași lungime ca muschiul întreg, &ns& Rollett a arătat 

(1) Yedi par. precedent, lit. C.
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că unele fibre se termină cu un vârf forte ascuţit pe la 

jum&tatea muschiului, unde se l&gă cu țesătura, conjunie- 

livă interstițială, care ast-fel 1 servă de mănunchiii ten- 

dinos. In muschii scurți 6ns6, fibrele musculare se întind 

de la uă estremitate la alta, după cum se observă la 

brâscă. 

Composiţianea himică a țesttureă musculare. Sciinţa n'a a- 
juns âncă să distingă elementele esenţiale ale muschilor 

de cele secundare, în privința. composiţiunei himice, nici 
să cunâscă natura, liquidului care udă fibrele musculare, 

materiele nutritive ce acesta conţine și productele de 
descompunere resultând din activitatea musculară. Cu 

tâte acestea s'aii făcut numerâse studii asupra acestul 

punct, și ultima lucrare este a lui Kiihne, relativă la mu- 

schii brâscel. .. 

Din acţiunea diferitelor reactive conchidem că fibra 

musculară se compune din cinci substanțe: sarcoele- 

mentele, substanţa conjunctivă longitudinală, substanța 
conjunctivă transversală, nucleurile, insolubile î în acidul 

acetic, și sarcolema, de natură mal mult elastică. 

Quanlitatea de apă conținută în muschi este 72— 

780%; ea intră şi în composiţiunea liquidului nutritiv 

s6ii plasma muscular, care se coagul6ză la morte ca şi 

sângele, lăsând un liquid numit zer muscular. Acest li- 

quid, în organismul viii, are reacțiune alcalină; în mu- 

schii morţi este acid. 

Intre substanțele solide (22—9280/) se găsesce uă quan- 

titate variabilă de substanţă gelatin6să, provenind din 

țesătura conjunetivă (0,06—2%/0); se mai găsesc aseme- 

nea uă seriă de substanțe albuminoide (15—180%/4), parte 

solubile și coagulabile la 35%—500 c., parte insolubile. 

Intre. aceste substanţe se află miosina, albuminatul de



158 ISTOLOOIA GENERALE 

potasium şi sintonina (1), care este în quantități forte 
variabile; se pare că ea intră mal cu s6mă în composiţi- 
unea sarcoelementelor. Muschii conțin și corpi grași, 
proveniti sâă' din celulele adipose şi din nervii muschi- - 
lor, sei chiar din fibrele musculare. 

Muschii mamiferelor în stare cadaverică, maceraţi, 
conțin .6%/, materii solubile în apă rece, între cari se află 
și materia roșie colorantă a muschilor, identică cu emo- 
globina sângelui, și mai abundent în muschii vertebra- 
telor superidre de cât în ale vertebratelor inferire, de 
unde provine deosebirea de culdre. 

Liquidul muscular conţine și un număr însemnat de 
producte de descompunere, despre cari am vorbit maj 
nainte (2), precum creatina (0,06 —0,070/, în cord 
0,140/); creatinina, a cărei esistență pare îndoi6să, ipo- 
cantina (0,0220/, în carnea de boi), mantia care se gă- 
sesce în muschil calului și a! boului; câte uă dată mici 
quantități de leucină (la embrionii de porc). Intre substan- 
țele idrocarbonate se găsesc în muschi înosila, deztrina 
(la erbivore) și materia glicogenă (la embrion!) (3). 

- Acidele organice devin abundente mai cu semă după 
morte, causând reacţiunea acidă a muschilor; se găsesce 
mai cu semă acidul înosic, precum și mică quantități de 
acide butirie, acetic și formic. Liebig a găsit Și acid uric, 
Ensă& numai uă dată. Substanțele minerale sunt aseme- 
nea interesante de menționat; ele sunt aceleași ca și în 
sânge, &ns& proporțiunile diferă, căci pe când muschil 
sunt avuți în săruri de potassium, în sânge predomină 
cele de sodium ; asemenea în sânge predomnesc cloru- 

(1) V. cap. [. Istohimia. | 
(2) V. pag. 36 şi următărele, 

, (3) Muschir pescilor plagiostomY conţin. quantităţi considerabile de ureă,
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rele (NaCl), cr în muschi fosfatele (PnO4H2K şi PLO4K3). 
Fosfatul de magnesium este mai abundent în muschi de 
cât cel de calcium; sulfatele lipsesc cu totul și se găse- 

sce uă mică quantitate de fer. Sărurile solubile din fibra 

musculară sunt în quantitate mal mare decât în liquidul 

muscular ; ast-fel cenușa de muschi conţine 81 — 820%/, 

substanţe solubile și numai 5,770/, fosfat de calcium şi 
12 „230, fosfat de magnesium (Chevreul, Keller). 
„Muschi! vil conţin âncă oxigen și anidridă carbonică ; 

acâsta se formăză ca un produs de descompunere, 6r 

oxigenul este absorbit. 

Proprietăţi fisiologice ale ţestturei musculare. Vom atinge 

numai acestă. cestiune aci, reservându-ne a o trata mal: 

pe larg când vom studia mișcarea și organele “mișcărel. 

Fibra musculară este estensibil&-și elastică ; elasticitatea 
el 6nst încetâză uă dată cu vicța (1). Ea posedă proprietăţi 
electromotâre, studiate de du Bois-Reymond (2), de Al- 

bini. In fine ea este contractilă, și acestă proprietate este 

determinată prin escitațiuni esteridre ; ea este intrinsecă 

“muschiului, căci s'a constatat că fibra. nervosă 'șI pote 

perde escitabilitatea, fără ca fibra musculară să devină 

inertă. Muschii sgâriați se contractă mai iute de cât cei 

netedi, 6nsă contracțiunea, dureză mai pugin. | 

. Sa observat că atunci când fibra musculară se con- 

tractă în liniă dreptă, sgârieturile longitudinale dispar, 

pe când cele transversale devin mai aparente. Este pro- 

babil că în momentul contracțiunei sarcoelementele nu 

își schimbă posiţiunea. relativă, pe când substanţa trans- 

versală este mal cu sâmă contractată; Amici dice Ensă 
că sarcoelementele iati atunci uă posiţiune oblică. Ulți- 

(1) Weber. art. Mushelbewegung in Handwărterbuch. der Physiologie. Vol. [Il 

(2) Untersuchungen iiber die Thierische Elektricităt. 1848,.
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mele cercetări ale lui Engelmann (1) par a dovedi, de și 
nu întrun mod cert, că scaunul contracțiunei este în 
stratul obscur, pe când cel transparent, cu discul lui Kra- 
use, este numai elastic. Compartimentul muscular nu su- 

„feră nici uă mişcare în întregul s&ă, der zona transparentă 
scade în volum, pe când cea obscură se umflă ; acesta. 
ar proba, uă trecere de liquid. Meqilcele oplice de cari 
dispunem astă-Qi n'a permis a se merge mai departe 
în elucidarea acestei cestiuni. 
„ Descoltarea, țestturei musculare. Fibrele musculare ne- 
tede se desvoltă din celulele rotunde cu nuclei vesicu- 
los ale foiţei medie a blastodermiului ; acestea se lungesc 
la amândoă capetele și nucleul lor devine cilindric, 

In privința fibrelor sgâriate sa admis mult timp opi-. 
niunea lui Schwann, că ele resultă din împreunarea 
mai multor celule embrionare dispuse în seril: membra- 
nele formeză sarcolema, nucleurile persistă, er conţinu- 
tul se transformă în substanță musculară. Acestă teoriă 
nu. mal este admisă astă-di : se scie că fibra, musculară 
provine dintr'uă singură celulă, care ajunge la, dimen- 
siuni enorme (Lebert și Remak). In embrionil de mami- 
fere se observă nisce celule forte subțiri, fusiforme, fără 
înveliș, cu pugină protoplasmă și cu un nucleii unic sâi 
dublu ; mai târdii protoplasma începe a presinta sgârie- 
turi transversale, nucleurile se 'nmulţesc și celula se 
lungesce forte mult. Apoi apar sgărieturile longitudinale 
la periferiă, pe când la centru ele nu se văd âncă; masa 
protoplasmatică a celulei dispare, afară de câte-va casuri 
la pesci, unde se observă persistând totă vi6ța, sub formă 
de uă peliţă subțire împrejurul masei musculare (Ranvier). 

(1) Studieh des physiologisches Institutes zu Breslau. Leipziz 1861,
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_Uă dată ce fibra sa format, apare și substanța gli- 
cogenă, printre nucleuri, sub forma unei mase granul6se 
(Bernard și Kiihne); mai târdiă, când structura fibrei sa 
completat, substanța glicogenă se infiltră într'ânsa. 

In ceea ce privesce. sarcolema, după ce s'a constatat 
că celulele embrionare sunt lipsite de membrană, și că 
prin urmare el nu pâte fi. membrana, celulară transfor- 
mată, sai ivit 8=& opiniuni. Unil susțin că el ar fi se- 
cretat de către celule, âr alţii "1 consideră ca un produs 
al ţesăturei conjunctive care s'a depus împrejurul fibrei, 
întocmai ca membranele elastice cari învelesc mai multe 
organe de natură conjunclivă (tendoni). 

Fibrele musculare embrionare, după ce s'aii format, 
cresc forte mult în lungime și în lărgime; Harting a 
constatat că la animalul adult fibrele musculare sunt de 
cincă ori mai mari de cât la noul născut (1). Afară de a- 
cesta, și numărul fibrelor musculare cresce prin divisiu- 
nea lor în sensul lungime, după cum a constatat Weiss- 
mann. Acest fenomen începe prin înmulţirea nucleuri- . 
lor, formându-se ast-fel may multe scrii. longitudinale de 
nucleui ; apoi fibra. se lărgesce şi se turtesce ; în fine 
se desparte în do& părți, cari la rândul lor se subdivid. 
Așa der un muschii se măresce atât prin crescerea fibrelor 
în- volum, care se face prin adăogire de noui materialuri, 
adică prin intussuscepțiune, cât și prin crescerea lor în 
număr, cari se face prin divisiune longitudinală. | 

La brâsce se observă, în timpul letargului iernci, uă 
formaţiune forte aclivă de fibre noui, pe când cele vechi 
suferă degenerarea grasă ; și la om s'a observat că în 
urma bâlelor cari ai. produs degenerarea muschilor, 

(1) Harting, Cercetări” imicrometrice ete. (în limba olandesă), 

Il
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acestia se reformeză, forte curând ; ast-fel că nu mai pu- 
tem să susţinem că fibrele musculare sunt nisce ele- 
mente persistente. 

Cât pentru fibrele netede, crescerea lor în volum se 
observă bine la uterul mamiferelor, când este gravid; KSi- 
ker a observat la femeiă că fibro-celulele devin de șcple 
și chiar de un-spre-dece ori mal lungi, și de do& până la 
de cinci ori mai grose; trei, săptămâni după facere ele re- 
vin la dimensiunile primitive, verificându-se în același 
timp infiltraţiuni de grăsime, precum Și disirugere par- 

țială de elemente musculare. 

Nu este rar asemenea a sc observa ipertrofii patolo- 
gice la fibrele musculare, mai cu sâmă în cord, precum și 
tumori musculare în organele provădute de fibro-celule 
(esofag, stomac, uterus). 

Se verifică de nulte ori și fenomenul invers, adică atro- 
fia fibrelor musculare, ca-fenomen normal, întruă etate 

„înaintată, sei ca fenomen patologic, în casuri de paralisiă; 
atună atrofia pâte fi însogilă de adevărata degenerare 
grasă s6u miomalaciă, care, după cum am mai spus, nu 
trebuie confundată cu infiltrarea interfibrilară de grăsime. 

Notăm în fine că țesătura musculară se pote regenera 
într'uă cicatrice și că se observă câte-uă dată formaţiu- 
nea de fibre sgâriate în unele organe (testicule şi ovare), 
unde aceste fibre nu esistă în stare normală ; în acest. 
cas ele derivă din țesătura conjunctivă (1). 

11. Ţesctură nervdsă. 

Organismul animal datoresce țesălurei nesvose sensi- 
bilitatea și mișcarea, dot funcțiuni caracteristice ale sele; 

(1) Cons. Rantier, Anatomie gencrale du systime musculaire —1580,
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acesta ânsă nu însemnâvă că: organismele lipsite de a- cesta țesătura n'ar fi posedând funcțiunile de relaţiune; am Vădut în adevăr că elementele celulare sunt îndestrate cu 
asemenea proprietăți, și găsim organisme animale inferi- 
Gre, în cari lipsesce ori-ce urmă de sistem nervos, având cu 6te acestea mișcări și simțire. Afară de acesta, la i6te animalele, sistemul nervos nu apare decât într'uă periâdă 
embriologică înaintată, și -prin urmare în blastoderm nu esislă decât materialul necesar la formațiunea acester țesături. Tipul cel mai simplu de acâstă țesătură, și care stabilesce uă legături morfologică între sistemul 
nervos și cel muscular, pe lângă legăturile fisiologice 
cari sunt evidente, ne este dat, probabil, de așa numitele 
celule nerveomusculave ale lut Ileinenberg. Acest autor a, găsit la Hydra că celulele epiteliale ale: stratuluy estern al corpului (ectoderm), se continuă sub formă de pre- lungiră contractile aședate în rând, formând membrană ; aceste prelungiri se considerau ca fibre musculare, €nsă IKleinenberg a arătat că fibrele se continuă. cu: celu: lele îndestrate cu. sensibilitate, de unde a conchis că, în acest animal, fibrele contractile și celulele nervâse sunt legate într'un singur element istologic. i 

" Ork-cum s'ar considera Gnst acâstă cestiune, eşte evi- dent că adevăratul sistem nervos începe a se arăta a. lunci când animalul posedă un centru unde să primâscă impresiunile, de unde pl6că voința şi unde se elaborâză acţiunile psihice, Și organe periferice destinate a transmite seu a priimi tâte aceste acţiuni. e 
Când der țesătura nervosă esistă, ea, se presintă sub mail multe forme : sâă în grupe celulare (gangli6ne, Cr6- eri, măduva spinărei), sâii în filamente ori codâne.(ner- 

vil) seu în membrane (relina, plăci electrice la pescl) ; afară
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„de aceste moduri mal sunt câte-va altele cari se referă la 
terminaţiunile nerv6se, și despre cari vom trata mai jos. 

Elementele țesăturei nervâse sunt celulele, cari la ver- 
tebrate constituiesc așa, numita substanțe cenugie a cen- 
trurilor nervâse, și fibrele, cărora se datoresc nervii şi 
substanța albă a centrurilor. Ambele aceste elemente se 
află înconjurate de uă masă fundamentală de țesătură 
conjunctivă. Acesta se presintă sub formă de țesătură 
fibrilară bine desvoltată, sâii are aspectul unei substanțe 
„omogene de împreunare (perinevru) să în fine se arată 
ca uă țesătură forte delicată provădută de nucleuri și de 
celule, precum se observă în organele centrale. | 

Fibrele neredse, numite și tuburi nertăse s6ă fibre pri- 
mitive, sunt sâit obscure pe mărgini și pline cu uă sub- 
slanță m&dulară, sâu de tot palide și lipsite de acestă 
substanţă.tEle sunt simple, și se ramilică numa! la punc- 
tul de origină şi la terminaţiunea lor; diametrul lor la 
om pâte adjunge până la 0"*,0226; atunci se numesc 
fibre largi s6ă grose, deosebindu-se ast-fel de tubil ner- 
voși subțiri, cari ai un diametru de 0,0045 până la 
0 „0018: şi chiar mal jos. - 

Uă fibră nervâsă cu măduvă sâi cu mărgini obscure 
se compune din trei părți; 10 un înveliș omogen, provă- 

ut ici și colo de nucleuri rudimentare, fârie fine, de 

natură conjunctivă, Și putend lipsi câte uă dată, mai cu 

semă la fibrele subțiri; acesta se numesce nevrilem, 
membrană primitivă să membrană a lui Schacann ; 20 un 

conţinut format de un amestec de materii grase și albu- 
minoide, care dă "fibrei aparința de a avea mărgini ob- 
scure când lumina o străbate, seu mărgini argintii, din 

causa materiilor grase, când lumina este incidentă; a- 

cesta se numesce substanță mălulară sc medură nertosă ;
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30 un filament de natură, albuminoidg, aședat în centrul 
măduvei, ocupând axa fibrei, numit cilindrul azei (cy- 
linder-axis). Esistența acestor trei părți nu se pâte de- 
monstra, de cât prin reactive, dâr se scie că cilindrul axei 
este singura. parte absolut indispensabile pentru funcţio- 
narea, nervulul. 

Substanța medulară se descompune cu cea mal mare 
înlesnire, ast-lel că isolând fibrele, ele ne apar tot dea- 

“una modificate în forma lor și coagulate, ori care ar fi 
„metoda de preparaţiune. Observând uă fibră isolată 
chiar în momentul acela, se vEd dos mărgini, una ester- 

nă mal închisă şi alta internă mal subțire, paralele între 
densele; mai târdiit ele înceleză de a mal fi paralele şi 
cea internă se întrerupe. Intre densele esistă. un strat 
subţire omogen, sâii plin cu granulaţiuni. Fibra se men- 
ţine cât-va-limp în acestă stare, der mai pe urmă încep 
a se forma în interiorul ci nisce corpi granuloși și sferici, 
indiciu de coagulaţiune a măduvei, și tubul nervos de- 
vine obscur. | 

Aembrana lui Schivann apare sub forma unul tub când 
conţinutul a fost înlăturat prin reactive himice cari 1] 
disolvă : ca este de natură elastică, omogenă, fără nu- 
cleuri la vertebratele superidre, €r la cele inferidre, mal 
-gr6să și cu multe nucleuri. Acâstă membrană lipsesce 
la punctul de-origine a unora din nervii cefalică, precum 
și de multe ori în terminaţiunile periferice; fibrele ner- 
v6se din substanţa albă a creerilor și a măduvei spină- 
rel sunt asemenea lipsite de membrana lui Schwann. 

Cilindrul azil (a lut Purkinje), sei filamentul primitiv 
a lui Remak, se observă fârte bine numai în punctul de 

origină și în ramurile terminale, unde lipsesce substanța 
medulare; în tot restul nervului nu este visibil nici chiar
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când acesta este coagulat; se vede eșind pe Ia estremi- 
lătea fibrelor coagulate cari a fost lăiate, sub forma 
unui filament, de trei sâă patru ort mal subțire de cât 
fibra. Unele reactive himice, precum acidul cromic, cro- 

“matul de potasium, biclorurul de mercuriii '1 fac să apară 
întrun mod forte neted întărind Substanțele albumin6se; 
altele, precum alcoolul și eterul ferbinți, "1 pun în evi- 
denţă, disolvând corpi grași al mtduvei. Collodion (1) 
și nilratul de argint sunt cele mai bune reactive pentru 
â purie în evidenţă cilindrul axe ; acel din urmă produce. 
sgârietună transversale la suprafaca acestuia. 

Esaminând fibra nervâsă în secțiunea transversală se 
vede' disposiţiunea, concentrică a celor trei părţi ale fi- 
brei, şi substanța medulară apare formată din' strate 
concentrice și neregulate (Lister și Turner). 

Stilling (2) consideră structura nervului mai complicată 
de cât se crede ; atât tâca, cât şi meduva ar fi compuse 
dintr'uă mulţime de tuburi forte delicate cari merg în tâte 
direcțiunile, împărțindu-se și anastomosându-se, asl-fel 
că formeză uă adevărată rețea în ochiurile căreia sar fi 
conţinând substanța grasă a măduvei. Asemenea ȘI ci- 
lindrul lui Purkinje ar fi format cel pucin din trei strate 
din cari ar fi plecând tuburi fârte mici spre a se anasto- 
mosa cu acei de la periferiă ; aceste cercetări enst ati 
necesitate de a, fi confirmate, 
„ Ranvier a făcut de curând uă descoperire importantă 
relativă-la structura, tuburilor nervâse perilerice. Se ob- 
servase de mult că măduva nervilor presintă din dis- 
tanță în distanță nisce restringeri transversale, cari * 

2 (1) Recomandat de Piliiger. 
(2). Ueher den Bau der Nervenprimitivfasern und nervenzellen, Franc- 

fort. 1856, [| |
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dati acestora aspectul unor mătănil ; acesta. se credea că 
provine de la preparaţiune ; Ranvier a arătat ânsă că este 
un fenomen normal. și că răstringerile se află la inter- 
vale de 1»» sâi 1"",5, și între dânsele se vede nucleul 
nevrilemului înconjurat de pugină . protoplasmă ; restrin- 
gerea se presintă sub forma unul disc biconcav, palid, 
care întrerupe măduva nervului și servă probabil la in: 
trarea liquidului nutritiv. Acestă disposițiune se observă 
la nervii tuturor vertebratelor ; la pescil osoși se văd nu- 
mer6se nucleuri. mică între uă curmătură şi alta. 

- In tuburile nervâse subțiri cu mărgini obscure nu se 
observă teca primitivă ; ele nu suferă coagulaţiunea gra- -. 
nul6să ci rămân lransparente și sticlose ; sub influința. 
apel substanța mădulară, se umflă despărțindu-se în no- 
duri, ast-fel că tuburile. devin zaricâse. 

Cea mal grâsă fibră nervosă în regnul animal este a- 

ceea care merge la organul electric al malapterurului ; 

aci nervul electric, care are un diametru de 2 și 3 mili- 
metri, este format, după observările lui Bilharz, dintr'uă 

singură fibră primitivă enormă care se subdivide de 

multe ori în interiorul organului electric (1). 
Fibrele nertdse palide sunt lipsite de măduvă, și prin 

urmare de materii grase, cari dai fibrelor cu măduvă a- 

parința. unor mărgini obscure ; ele se află în mare quan- 

titate în sistemul nervos vegetativ, . sâii simpatic. Sub a- 

cestă formă. se presintă toți nervii în peri6da embrionară 

și în genul petromgzon se conservă t6tă viţa palidi, fără 

măduvă, 6nsă având un cilindru. azil; aceiași structură 

conservă, la. vertebratele superidre nervul olfactiv de 

când intră în organul mirosului. 

(1) Siâleanu, op. cit. pag 10,
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„Aceste fibre, cari în ramificațiunile marelui simpatie 
primesc numele de fibre ale lui Remal, se găsesc aci ală- 
tură cu fibrele m&dulare, având de multe ori forma: unor 
panglice largi de 0",0038—0,0068 și grâse de 0"»,0018. 
Ele presintă un aspect omogen, și sunt formate de un . 
înveliș cu nucleuri ovale și de uă masă interidră granu- 
l6să; câte-uă dată se subdivid în fibrile longitudinale , 
ânst în mod incomplect. Nu este âncă definiliv resolvată 
cestiunea decă fibrele lui Remak sunt în adevtr fibre 
nervose, după cum cred cei mai mulţi, sâi sunt nisce. 
simple elemente ale țesăturei conjunctive; faptul că se gă- 

"sesc în sistemul simpatic grupe formate dintr'un număr 
forte mare de fibre a lui. Remak și numa! câte-va fibre 
cu măduvă, pare a confirma cea dântâiii opiniune. 
„ Precum am văcut că esistă forme de trecere da la fi- 
bro-celulă la fibra musculară sgâriată, asemenea Și aci 
esistă forme intermediare între fibrele palide şi cele cu 
mă&duvă. Leydig (1) a observat la salamandră că esistă 
fibre nervâse cu nucleuri ovale și numersse în mem- 

„brana lor esternă, ceea ce le apropie de fibrele lui Re- 
mak; pe de altă parte Gnsă ele ait mărgini mal bine 
pronunțate, din causă că ai tâcă medulară cu substanţe 
grase, de și pugin desvoltată. 

Formele intermediare se esplică lesne prin faptul men- 
ționat mal sus că în perida embrionară l6te fibrele 
sunt palide, și că pe urmă dobândesc grăsime ; aseme- 
nea scim că fibrele cu margini obscure, apropiându-se de 
terminaţiunea lor, perd grăsimea și devin palide. 

Ori-cât sar dice, nu trebuie să atribuim importanţă . 
fisiologică acestei diferințe de fibre cu meduvă scu fibre 

(1) Cercetări asupra. pescilor şi a reptilelor,
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palide, căci ai aceleași [uncţiuni și se găsesc fără deose- 
bire atât în sistemul cerebral cât și în cel simpatic. 

„Cercetările făcute până astă-di în urma acelora ale lu! 
Stilling (v. mai sus) spre a. descoperi uă structură mai 
complicată a fibrelor nervâse, 'aii ajuns la un singur re- 
sultat, acela de a se sci că cilindrul axei este format în 
multe fibre dintr'un mănunchiii de fibrile fârte subțiri, 
fibrilele axei, cari sunt cu atât -mal numerose cu cât fibra 
nervâsă este mal grâsă. Acestă structură s'a. observat în 
nervul olfacliv și la multe nevertebrate, âr Schultze a 

" demonstrato pentru cilindrul: axei în centrurile nervâse | 
(masa cenușie) unde ele par a juca un rol fârte însemnat. * 

Cel-lalt element al ţestturei nervâse este celula ganglio- 
nare, care am spus că se găsesce în centrurile nervose și 
în ganglisne; aceste elemente ai un aspect caracteristic, 
putend fi lipsite de or-ce prelungire, și atunci se. numesc “ 
apolare, ori provtdute de una, doă s6ii mat multe-prelun- 
giri, numindu-se atunci znipolare, bipolare și multipolare. 
Aceste prelungiri fiind fârte fragile, unii cred că nu esistă 
celule apolare, der că lipsa de prelungiri provine din 
causa ruperei lor. | 

Celulele ganglionare multipolare sunt mult mai rare 
la animalele nevertebrate de cât la cele vertebrale; Meiss- 
ner le-a observat la vermi (Gordius și Mermis) şi Weld 
la mal mulţi vermi nematodi.. | 

. Celulele nervâse au dimensiuni variabile, (0"n, 0018 
pene la 0"”,0992); ele sunt sferice, ovale, pisiforme sâti 
reniforme. Ele conțin un nucleii. sferic, vesiculos 
(0”»,018—0,009) provădute de un nucleol (022, 0029— 
0,0045) în centrul căruia se observă câte uă-dată uă va- 
cuolă, căreia sa dat numele de naclcolulus ; câte uă-dată 
esistă dot nucleole și chiar dot nucleuri. Nucleurile ce-
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lulei ganglionare se deosibesc de acelea ale altor celule: 
prin proprielaiea de a sc disolva ușor în acid acetic con- 
centrat. Conținutul celulei se artă în forma unel: mase 
semiliquide, care coprinde un număr fârte mare de cor- 
puscule de materii proteice amestecate cu corpuscule 
grase, și câte uă-dată cu granulaţiuni pigmentare galbene, 
brune, sâ negre. Celulele ganglionare sunt cu totul lip- 
site de membrană; unit Ens& o admit î în celulele gangli- 
&nelor periferice. 

Globulele nervâse constituesc substanța cenușie şi se 
află în medilocul substanţei conjunctive care învălesce pe 
fiă-care dintr'ensele cu uă capsulă încărcată de nucleuri; 
facia interidră a acestei capsule este acoperită. cu un en- 
doteliu forte delicat (Klliker, Frântzel, Schwalbe). Acestei 

țesătură învelilâre Remak și Beale atribuie caracterele de 
țesttură nervâsă, de dre-ce se văd fibrele lui Remak ple- 
când de a dreptul din aceste capsule. 

* La animalele nevertebrate (molusci) celulele ganglio- 
nare presintă de multe ori uă colorațiune galbenă di- 
fusă, provenită dintrun liquid roşu care udă gangliânele, 
er nu din granulațiuni pigmentare; ca la vertebrate ; la 
aceste animale numai pata galbeni a retinei ne dă un e- 
semplu de culorațiunea difusă a țesăturei nervâse (Leydig). 

Celulele nervâse sunt mal în tot-d'a-una provădute de 
espansiuni sâi prelungiri cari le lâgă cu celulele vecine 
(fibre comisurale), sei formeză cilindrul axil al fibrelor 
nerv6se cari plecă din aceste celule. Esistă âns& Și celule 
fără prelungiri, cari se numesc apolare (se observă forte 

* bine în ganglinele mihalţului); mulți nu admiteaii esis- 
tența lor, atribuind lipsa de prelungiri unei rupturi a a- 
cestora, dupăcum am vă&dut; dâr observațiunea atentă nu 
artă nic uă urmă de ruptură, și pe de altă parte aceste
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celule se găsesc alături cu acele anipolare ş şi bipolare; unil 
le consideră ca celule nervâse destinate în urmă a avea 
prelungiri. (Beale) 6r alții cred că, sunt celule atrofiate 
(Arndt). 

Alte celule nervâse sunt unipolare și mal mică; ele dati 
nascere une! prelungiri, care după cât-va timp devine de 
culdre închisă și se umple cu substanță medulară, trans= 
formându-se ast-fel întrun tub nervos. Câte uă-dată ace- 
ste celule presintă un înveliș rupt, ceea-ce probâză că ati 
fost bipolare, și că una din prelungiri sa rupt. Alte ce- 
lule sunt bipolare : cele mică daii nascere la tubi subțiri 
6r cele mal mari la tubi nervoși largi și obscuri. Se gă- 
sesc, der fârte rar, celule bipolare al căror poli sunt în- 
trun singur punct, și fibre nervâse pe a căror lungime 
se găsesc dot celule nervâse. La pesci nu esistă de cât: 
aceste trei feluri de celule nervâse; la mamitere se gă- 
sesc și celule multipolare în: masele ganglionare perife- 
rice și în espansiunile nervilor optici în retină, precum 
Și în marele simpatic. Der ele mai cu sâmă constituiese 
substanța cenușie a creerilor și a măduvei spinărei; ce- 
lulele apolare, unipolare sâă bipolare cari se găsesc în 
aceste organe nu sunt de cât elemente multipolare mu- 
tilate (Wagner, Schroeder ș. a.). Ele at un conţinut pa- 
lid, de multe ori cu corpuscule pigmentare negre, și aii 
4, 6, 10, 12, 20 sâu chiar mai multe prelungiri, unele 
subțiri și altele largi, pline cu substanță granul6să, câte 
uă-dată omogene. Unele prelungiri se ramifică de mal 
multe or formând ast-fel fibrile forte subțiri; altele I6gă 
între dânsele celule vecine, altele în fine dai nascere la 
cilindre axile. Aceste diferințe între celule pot avea uă 
însemnătate fisiologică, dâr penă acum nu se scie po- 
sitiv decă ele ai funcțiuni diferite. Schultze admite pa-
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tru forme de celule nervâse, având și forme interme- 
diare și corespundend cu patru specii de fibre ner- 
v6se : a) celule fără nevrilem și fără substanță medulară 
(creezi, meduva spinărei, retina), D) celule cu nevrilem 
der fără înveliş mădular (simpatic și gangliâne periferice 
cu elemente multipolare); c) celule cu înveliş mădular 
der fără nevrilem (celulele bipolare ale nervului acustic); 
d) corpuscule ganglionare cu nevrilem și cu m&duvă (gan- 
gliâne spinale). Er formele corespundătâre de fibre ner- 
vose sunt: cilindrele axile gsle; cilindrele axile cu nevri- 
lem și fără mă&duvă (nerv olfactiv și fibrele lui Remak); 
cilindre axile fără membrana lui Schwann dâr cu sub- 
stanță medulară (substanța. albă a centrurilor nervâse) 
și tubi nervoși ordinari, adică cu ncvrilem şi cu mă&duvă. 
„Se nasce acum aceeași cestiune ca în privința fibrelor. 
nervâse, dâcă aceea până acum descrisăe ste structura - 
elementelor celulare, sâă dâcă ele presinlă uă strucțură 
intimă ma! complicată; de ȘI datele în acestă privinţă 
sunt.âncă nesigure, totuși trebuie să îmbrăgișăm a doua 
ipolesă. In adever, Remak descrie substanța granulară 
a corpusculelor ganglionare la Raja batis ca presintând 
uă structură fibroidă cu dot strate, cel interior învălind 
nucleul cu fibrilele sâle, și cel esterior aședându-se în doi 
direcţiuni opuse în axa, utriculei. După Stilling (1), învo- 
lișul celulelor ganglionare se află în comunicaţiune es- 
teriGră cu celulele vecine prin tuburi elementare neruse și 
în comunicațiune internă cu conţinutul format dintr'uă 
rețea compusă din asemenea tuburi. Nucleul comunică 
prin tuburi subţiri pe d'uă parte cu conţinutul celulelor, 
€r pe de alta cu nucleolul, care ar îi format din trel strate 

(1) Comptes rendus de PAcad, des Sciences, 1855.
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concentrice de cul6re deosebită; cea internă roşie, cea 
esternă galbenă portocalie și cea. mediă albăstruie. 

“ Beale a descoperii în celulele ganglionare ale marelui 
simpatic la brâscă, că dintr'uă estremitate a. celulei plecă 
uă fibră dreptă provădută de nuclei şi înconjurată de 
una, sei mal multe fibre spirale subțiri, provădute şi ele 
de nucleă; acestea provin din suprafacia corpului celu- 
lar, și după ce fac mai multe spire din ce în ce maj 
lungi, se transformă într'uă fibră dreptă având învelișul 
săi propriu; Beale susține că atât fibra dreptă cât și 
cele spirale sunt de natură nerv6să, der Frey consideră 
pe aceste din urmă, ca fibre elastice (1). | 

Deiters a observat că celulele centrale aii doă feluri de 
prelungiri, unele nu sunt decât continuaţiune a prolo- 
plasmei care formâză corpul celulei ; acestea se ramifică 
de multe ori și ultimele fibrile se perd î în substanţa con- 
junctivă; afară de acestea, celulele ati câte vă prelungire 
forte lungă care se nasce sâii din corpul celulei s6ii din- 
ivuă ramură maj largă; ea nu se subdivide de loc și do- 
bândesce uă tâcă de substanță m&dulară. Acesta este 
cilindrul axil al fibrei nervâse. Schultze â recunoscut la 
aceste prelungiri uă structură fibrilară; fibrilele se con- 
linuă, cu cele din corpul celulei ganglionare, observate 
de Stilling; nu se sci: âncă dâcă aceste fibrile încep 
chiar din nucleol sâi din nucleii şi dâcă din gruparea 
nai multor fibrile ia nascere un cilindru axil. 

In resumat ceea ce se scie astăqi în privința origincl 
fibrelor nervâse este: 10.că nevrilemul sc formâză la 6re: 
care distanță de punctul de emersiune a fi brei din Ce- 
lulă; 20 că conlinulul celulei se transformă în cilindru 

(1) Zrey, op. cit. pag. 355, ed. franc,
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axil, er substanța mădulară se formeză asemenea mal pe 
urmă; 30 că, fibrilele din care este format conținutul ce- 
lulei se continuă cu fibrilele tuburilor nervâse, și pote din 
împreunarea lor se formâză cilindrul axil. 

Cunoscinţele despre percursul și terminațiunea, fibre- 
lor nervâse. găsindu-și locul lor mai potrivit în partea a- 
ceslor principii relativă la sistemul nervos, nu vom face 
aci decât să atingem acestă importantă cestiune, reser- 
vându-ne-a trata, despre terminaţiunile nervilor în partea 
care trateză despre organele simţurilor și ale mișcărilor. 

Allă dată se credea că fibrele narvâse nu se subdivid 
în calea lor până la periferiă; astădi s'a dovedit din con- 
tra. că ramificarea este condiţiunea obicinuită a acestor 
fibre. Scim că ele plâcă din centrurile nervâse sub formă 
de mănunchiuri învălite cu perinevru ; tuburile din care 
este format un mănunchiii se despart de trunchiul co- 
mun sub unghiuri ascuţite, încrucișându-se, anastomo- 

"Sându-se și ramificându-se din noii, fără ca aceste moda- 
lităţi să aibă vre uă importanță fisiologică, și fără ca 
energia fiă-cărel fibre să fiă alterată. 

: În privința ramificaţiunilor, Reichert a recunoscut în 
muschiul pelei la brâscă că cinci sâii șese fibrile, cari 
plâcă din măduva spinărei, dai aprope patru sute de fi- 
brile terminale; uă multiplicațiune și mal mare sa ob- 
servat de Bilharz în fibra primitivă care merge la orza- 
nul electric al Afalapterurului, 

Anastomosele sunt comunicațiunile cari se stabilesc prin 
ramure laterale între doă trunchiuri si doă ramure ner- 
v6se; ele sunt simple, când uă ramură intermediară trece 
de la un trunchiă la altul, ast-fel că fibrele celui Wântâii 
urmeză cursul fibrelor celur-lalt trunchi; duble, când 
este un schimb reciproc de fibre între do& trunchiuri.
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Decă acest schimb este complicat și grei de urmărit, a- 
vem un plezus nervos; acestă disposiţiune se observă în 
organe, imediat înainte de espansiunea terminală a. ner- 
vului. 

In tot percursul săi fibra nervosti nu esle modificată 
în natura sea, și diametrul ei scade cu puţin; învelișul 
său ânsă se modifică cu cât ea se apropie de per iferiă; 
el devine mal subțire când irece de la trunchiti la ra- 
mure; apoi înceteză de a fi fibrilar și rămâne: numai 
sgârial, €t în divisiunile terminale se transformă întruă 
substanță omogenă provădută de nucleuni. Perinevrul 
“acoperă câte uă-dată: un număr fârle restrins' de fibre 
primitive .și se pâte: chiar întempla ca' să însoțescă uă 
“singură fibră pân& aprope de terminaţiunea sea ; atunci 
perinevrul se confundă cu merhbrana lui Sehwann. Ace- 
'leași disposiţiuni presintă și fibrele marelui simpatic, cari 
sunt de culdre cenușie roșietică,-pe când cele cari provin 
din creezi şi din m&duvă sunt de culore albă. | 
Modul cum se termină fibrele nervâse la periferiă a 

dat loc la multe controverse, şi numa! de la 1830 încâce | 
Sa pulut urmări cu siguranţă fibrele în interiorul orga- 
nelor, descoperindu-se ast-fel anastorhosele Și plexurile; 

“se susținea atunci că fibrele nervose se termină în ansii, 
adică se încovâie la estremitate și se întorc îndărtt la 
“centru, legânduse ast-lel cu uă fibră vecină. care se îÎn- 

„ torce la centru. Acâstă opiniune a. fost părăsită, căci, de 
ȘI Sa recunoscut esistenţa. acestor anse, s'a vedut ânsă 
că ele nai impor tanţă lisiologică, de dre-ce fibrele ŞI 
continuă âncă cursul lor, chiar după ce ai format uă 
ansă, și că acâsta nu este decât un mod particular de a- 
nastomosă. 

Putem dice în general că nervii se termină prin fibrile
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f6rte fine provenite din ramificarea lor dicotomică suc- 
cesivă, și câte uă-dată terminate prin umiflături clavi- 
forme, precum în corpusculele lui Pacini; sâu se termină 
prin celule ganglionare, precum în vestibulul organului 
auditiv, s6ă printr'uă formaţiune particulară în bastâne 
ca în ochi și în melcul 'urechel. Nervii nu se termină 
tot-da-una în țesătura conjunctivă care 1 susţine, și câte 
uă-dată ajung până la epitelii; atunci âns& ultimele lor 
ramificaţiuni nu străbat în celulele epiteliale, ci între dân- 
sele, precum se vede pe epiteliul nasal și precum a ob- 
servat Leydig în canalele mucâse ale şalăilor. 

Terminaţiunea nervilor motori în muschii cu fibre sgâ- 
riate nu este âncă cunoscută de tot; se scie că, cu cât se 

apropie de terminaţiune, cu atât uă fibră, nervâsă se di- 
vide mal mult, ast-fel că, la vertebratele inferidre, aceiași 

fibră pote să inerveze chiar 50 de fibre musculare. Dâr 

cu cât ne suim în scara. vertebratelor vedem că ramifi- 
'caţiunile fibrelor devin mai! puşin numer6se și numărul 
acelor fibre nervâse ajunge a fi egal cu acela al fibrelor 

musculare. Ultimele terminaţiuni ale acestor fibre ai 
aspectul unor fibrile palide, formate numai de cilindrul 

axil, cari se termină bifurcându-se pe fibra musculară. 
Acâsia nu este Gnsă, după cum se credea, adevărata ter- 

minaţiune a nervilor, căci cercetările mai multor isto- 
logisti (1) ai arătat că fibra nervâsă, după ce a atins sar- 
colema, străbate acestă membrană (Beale, Kălliker și 

Krâuse. susțin că ca rămâne la suprafacia esternă a 
sarcolemei) și acolo lormeză uă umilătură în lormă de 
placă, provedulă de nucleuri și de un conţinut granulos 

“(plăci terminale), a cărui diametru la mamifere vari6ză 

(1) Beale, Kihne, Margo, Rouget, Kălliker, Engelmann,
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între 0,0399 și 0,0602. Nuelcurile lor sunt mal lraris- 
parenle de cât acelea ale membranei lui Schwann şi sunt 
în numer de 4. până la 20 pentru fiă-care plocă. Dâcă | 
substanța granuldsă a plăcei este ui modificațiune a ci- 
lindrului axil și decă acâsta se termină în interiorul fibrei 
Sei numai la suprafaciă între sarcolem și sarcoelemente, 
acestea sunt cesliuni la cari nu putem âncă r&spunde. 
Iiihne dice că, cilindrul axil se ramifică de mai multe 
ori în interiorul plăcei și formâză uă arborescență palidă, 
care este adevărata placă terminală. 

La, batraciani și la pesci nu se observă aceste espansi- 
uni terminale, ci numai nisce fibrile terminale provădute 
cu câte un nuclei, represintând elementele împrăștiate ale 
unei plăci terminale a lui Iiihne. 

Cât pentru (erminațiunile nervilor în fibrele musculare 
netede, ele sunt și mai puţin cunoscute, din causa difi- 
cultăței de observaliune; sati vedut, mai cu sâmă în 
mesentere, nisce rețele formate de filamente palide forte 
subțiui, cari s'a considerat ca terminale, comparându-se 
cu rețâua organului electrie la torpile. Pe de altă parte 
Frankenhăuser, și pe urmă Lindgren Și Arnold, ati obser- 
vat că fibrele nerv6se intră în fibro-celulă cu un filament 
torte subțire, isolat, care străbate nucleul și ajunge pote” 
penă la nucleoli. Ecă în resumat cari sunt observaţiunile 
lui Arnold în acestă privinţă : Trunchiurile nervose ale fi- 
brelor netede se compun din fibre cu meduvă și fără m&- 
duvă ; aceste din urmă resultă din tuburi nervâse 

„(0"5,0018-—0,002) având din distanţă în distanţă câte 
un nucleii; ele formsză în substanța conjunctivă uă reţea 
cu ochiuri largi (plexus fundamental) și sunt însoţite de 
căte-va celule ganglionare. Din acest plexus plecă, mai 
multe: fibre cu măduvă în formă de panglică palide 

12
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(0"*,0041 — 0,005), având nucleuri de același diametru 
și devenind din ce în ce mal subțiri (0"=,0018—0,0023). 

„Aceste ultime fibrile formeză uă a doua rețea cu ochiuri 
"largi romboidale, în ale cărei noduri se află câte un nu- 

cleii cu un nucleol; rețeua. intermediară ast-fel formată 
se aplică de a dreptul. pe stratele musculare sei printre 
dânsele. Dintr'6nsa plâcă nisce fibre forte fine, cari intră 
printre fibrele musculare, perd măi pe urmă nucleurile 
și nai decât 0"*,0003—0,005 în diametru; pe percur- 
sul lor se observă nisce umflături rotunde, eliptice sâi 
de forme variate. Aceste fibrile formâză uă a treia rețea 

(reţea intramusculară) cu ochiuri strînse, cari coprind fiă- 
care câte uă fibro-celulă ; în fine din re(âua intramuscu- 
lare plcă nisce fibrile (cel mult de 0"".0002 în diametru), 
cari străbat fibro-celula și ajung, după cum am mai 
spus, la nucleol (Frankenhiiuser); nums&rul acestor fibrile 
pentru fiă-care fibro-celulă corespunde cu numărul nu- 

„cleolilor. Arnold crede că ele nu fac de cât să străbată 
nucleolul și că es pe partea opusă a fibro-celulei, spre a 
se împreuna din nou cu rețâua intramusculară. 

Vom menţiona aci și fibrele nervâse ale glandelor, des- 
coperite de Krause în glandele salivare şi lacrimale la 
mamifere : afară de fibrele cu margini obscure cari se ter- 
mină în corpuscule particulare, aceste glande ai Și nisce 
fibre nerv6se palide. cari se ramifică și ajung până la 
membrana proprie a elementelor glandulare ; cr Piliiger 
și Palladino ai observat unele filamente nervâse: cari 
perforeză membrana proprie. și se termină în interiorul 
celulelor glandulare, în cară ajung și prelungirile celu- 
lelor nerv6se multipolare, aflate în stratele exteridre ale - 
celulelor glandei. 

Aceeași comunicațiune s'a observat de Plliiger în pan-
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creas şi în ficat, der faptul este îndoioş. În fine vom 
menționa că Panceri a. observat la Phyllirhoe bucephala fi- 
lamentele nervâse și conexiune cu celule, cari devin lu- 
min6se prin escitaţiuni esteridre. | 

” În ceea ce privesce terminaţiunea nervilor de simţ, nu 
este aci locul de a ne ocupa despre acestă importantă 
și âncă obscură cestiune. - | | 

Țesătura nervâsă. a animalelor nevertebrate. despre 
care nu ne-am ocupat 'de cât în unele cestiuni speciale 
pent acuma, 'presintă mai - multe particularități demne 
de observat. Substanţa nervâsă se presintă ca un conținut 
sgârial, representând fibrilele nervâse ale vertebratelor ; 
globulele ganglionare sunt în general forte mici; câte uă 
dată, precum în ganglionul frontal al vespelor, Ja raci, la 
lipitori, ele sunt mari; la melci sunt atât de mari în câ 
se pot vedea cu ochiul liber, 

La nici un animal din acestă categorie nu se observă 
fibre cu margini obscure, adică provădute de măduvă ; 
elementele nervâse fibroide ale acestor animale se pot com-" 
para. cu fibrele palide ale vertebratelor Și nu sunt atât de 
independinte de țesătura conjunctivă ca Ia vertebrate. 
În unele casuri, precumh la. păianjeni, s'a observat adevt- 
rate fibrile (Leydig). La colcoptere se observă nisce fibre 
nervâse tubulare forte mari Și transparente, conținând 
un mănunchiit central fibroid, care se pote divide în: 

„mică bastonașe (sp. es. ganglionul central la Lampyris 
splendidula) ; același tip, âncă Și mai mare, se observă, la 
raci (astacus) și Leydig le consideră ca equivalente cu tu- 
burile nervâse cu margini obscure, cu atât mat mult că la 
raci se găsesc tote gradele succesive, de la fibrele granu- 
lose până lă tuburile largi (1), - 

(1) V. Iirzley The cray-fish. 1880, ,
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Conţinutul granulos al celulelor ganglionare se allă în 

aceeași relațiune cu substanța sgâriată, ca cilindrul axil 
cu celula ganglionară la vertebrate; în adevăr, se observă 
că granulele cari înconjsră nucleurile globulelor se dis- 
pun în sens liniar pe unul sâi ma! multe rânduri și ast- 
fel es din celulă formând un cordon granulos, înconjurat 
de uă membrană când şi celula era provădută de în- 
veliș, aceea nefiind de cât uă prelungire a. acestuia. 

La multe nevertebrate se observă, printre celulele gan- 
glionare ale centrurilor nervâse uă masă punctată, de 
multe ori forte abundentă; ast-fel se pole vedea la ar- 
tropode (la aracnide Leydig a observat că celutele încon- 
j6ră acâstă masă înăuntrul ganglionului). La, mal mulți 
vermi și molușci acâstă substanță punctată, incoloră în 
care stau celulele, conţine granulațiuni strălucitâre gal- 
bene (la Aplysia ele sunt roșii închise). Este probabil că 
nu esistă. diferință între acestă materiă, estracelulară şi 

„conţinutul globulelor ganglionare, căci la unele animale 
inferidre (acalefi, nemertieni) masa punctată înlocuesce 
cu totul celulele ganglionare (Leuckart). Acestă masă 
estracelulară se găsesce și în gangliânele linfatice Și 
în capsulele suprarenale la vertebrate : Leydig crede că 
servă a înveli celulele ganglionare, cari sunt fărte fra- gile (1). La unele nevertebrate (nermis), celulele ganglio- 
nare se ating, neesistând masa punctată. 

În privința terminaţiunilor nervâse nu scim alt-ceva 
de cât că se pot găsi celule nervâse pe ultimele ramuri 
terminale, cari în alte casuri conțin și aparate cu corpu- scule speciale. 

| 
Compositiunea himică a tesăturei nertose nu este destul 

(1) Leydig Elemente de istol. comp. Ed. franc. pag. 63,
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de bine cunoscută, din causă că nu putem isola. celulele: 
și tuburile nervâse de substanța fundamentală care le sus- 
ține; mai cu scmă studiul corpurilor grași al nervilor: 
este forte incomplect. 

- Nervul are reacțiune neutră sâă pucin alcalină, âr sub- 
stanța cenușie (celulele ganglionare) are reacțiune acidă; 
Sehleiden crede că ar fi esistând aci un acid liber. Am v&- 
(ut că celulele sunt formate de substanțe albuminoide și 
că conțin granulațiuni grase și pigmentare ; asemenea 
scim că învelișul nervilor este de natură elastică, €r ci- 
lindrul axil are natură proteică, pe când conținutul mă&- 
dular este format din materii grase în mare parte. Den- 
silatea diferitelor părți ale sistemului nervos la om, după 
Krause și Fischer, este: trunchiuri nervâse 1 ;031, substan- 
ță albă a cerebelului 1,032 2, a. cerebrului 1,036 și a m&- 
duvei 1,023, & substanţă cenușie 1,031 în creeri și 1,038 
în măduvă, observânduse un contrast între amândoă 
Substanțele în creezi şi în măduvă. 

Proporţiunea de apă este asemenea variabilă: 70 — 
809%/, pentru nervii periferică, 64—70%/, pentru substanța 
albă a creerilor şi 84—860/, pentru: substanța cenușie, 
care ast-fel este cea mai săracă în materit solide ; în m&- 
duva spinării proporțiunea ar fi numa! de. 66%/, (Bibra). 

Substanțele solide sunt de trei categorii : albuminoide, 
grase (grăsimi cerebrale, adică lecitină, cerebrină Și gră- 
simă ordinare) şi minerale. Este imposibil a.:se deter- 
mina. natura celor dântâiă; în cilindrul axil substanța al- 
buminoid& pare a fi coagulată. Colesterina este abundentă 
în substanța albă, pe când cea cenușie are mai multă 
lecitină și fârte pucină cerebrină. Lecitina dă nascere, 
precum am vedut (1), la mai multe producte de descom- 

(1) V. himia pag. și addenda la finele volumuluj,
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punere, precum heurina, acidul glicerofosforic, acidele 
palmitic și oleic, cară se găsesc în acâstă stare în sub- 
stanța -nervâsă ; colesterina pare asemenea a fi un pro- 
duct de descompunere. 

- Proporțiunea materiilor solubile în eter (grase) este 
mal mică în' substanța cenușie (5—70/)) de cât în cea 
albă (15—170/0); quantitatea lor cresce cu etatea indi- 
vidului. 

“Ecă câte-va analise făcute de Pelrovsky și de Breed 
asupra substanței nervâse a mamiferilor : 

- Creeni prâspeţi, 100 părţi. 

CADĂ 
Substanțe solide: . ...... 

Creeri uscați, 100 păr : 

Subst. albuminoide și gelatină 
Lecitină .. cc... 

Colesterină și grăsimi. ..... 

Cerebrină ....... 
Substanțe insolubile în eter . . 
Săruri cc... 

Subst. cenușie Sust, albă, 

81,0032 — 68,3508 

_18,8958 — 31,6492 

— 24,7952 - 55,9733 
172402 — 9,9045 
18,6845 — 51,9088 
0,5331 — 9,6472 
6,7135 — 8,3421 
1,4552 — 0,5719 

Cenușă de creeri (0,0270/7); în 100 părți : 

Acid fosforic liber... . .. 9,15 
Fosfat de potasium . . . . 55, o 

Id. de sodium ..... . 22, De unde se observă pre- 
Id. defer..... a 123 domnirea potasului asu- 
Id, de calcium. „+ = 1,620 pra sodiului și a magne- 
Id. de magnesium . .. 3,40] siului asupra calciului, 

„Clorur de sodium .... :4,74| ca Și la muşchi, (1) 
Sulfat de potasium . 1,64 
Silice. 0,4 

(1) Vegi Frey, op. cit. pac. 381, Ed, franc,
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Fisiologia țestturei nervăse. Structura. sistemului nervos 
ast-fel cum am descris'o mai sus, presintă mare. impor- 
tanță și sub punctul de vedere fisiologic. Celulele şi fi- 
brele nervâse presintă în acâstă privință un contrast evi- 
dent; acestea sunt nisce simpli conductori, pe când celulele 
aui funcțiuni mai înalte, de 6re-ce sensaţiunile, mişcările 
voluntare și reflexe sunt sub dependința lor; de aceea le. 

„găsim în substanţa cenușie a creerilor şi a măduvei, care 
este centrul sensaţiunilor și al mișcărilor voluntare, pre- 
cum și în gangliâne, centrul mișcărilor reflexe. Compa- 
rând sistemul nervos cu un sistem telegrafic, putem dice 
că celulele represintă. stațiunile de transmitere și de re- 
cepțiune, €r nervii represintă firele telegrafice conducă- 
târe; gangliânele ce se întâlnesc în drumul nervilor sunt 
stațiunile intermediare destinate a întări curentul. 
„Nu este esacl ceea ce susținea Bidder și Volkman, că : 
fibrele mă&dulare subțiri ar fi de natură simpatică și ar 
avea funcțiuni particulare; scim că deosebirile de formă 
şi de diametru nai nici uă însemnătate fancțională.; 

Fibrele nervâse sunt isolate una de alta, în percursul 
lor, ceea ce este necesar pentru că fiă-care să: 'și exercite 
funcțiunea. Este foite probabil ca cilindrul axil să fiă par- 
tea în adevăr aclivă a tubului nervos, de 6re-ce el se gă- 
sesce singur la origina și la țerminaţiunea tubului, unde 
substanța medulare și membrană lui Schwann aă dispărut. 
Disposiţiunea lul în diferitele terminaţiuni nervâse are 
uă mare importanță, după cum vom n vedea cu altă oca- 
siune. 

Între celulele nervâse, presinţa celor apolare este ne- 
esplicabilt fisiologicesce; asemenea ne este necunoscuță 
funcțiunea. celulelelor bipolare; pesința plexurilor ner-
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v6se ajulă, mult” la esplicarea misciirilor în organele 
unde ele se găsesc. 

Substanţa nervosă, ca și ceă musculară, este inze- 
strată în timpul vieței de proprietăți electro-motâre forte 
aparente (1). 

În privința schimburilor nutritive, nu putern dice de 
cât că ele se fac cu mare aclivilate, căci: observtim ner- 
vul ostenit reluânduși, după un scurt repaos, funcțiunile 
primitive, și pe de ăltă parle nervii se paraliseză îndată 
ce ail fost legale arterele din acea regiune. 

Este imposibil de a se sci dacă schimburile himice sunt 
scu nu însogite de modificări anatomice, adică dâca celu- 
lele și nervii trebue considerați ca elemente pers sislente 

irecăldre. . 
Desvoltarea țesctuvei nervose la embrion este âncă f6rte 

obscură (2). Paoţile centrale ale organelor simţurilor, 
creerii și meduva spinării, se formâză din loița esternă 
a blastodermei ; ânsă origina ganglionelor Și a nervilor 
periferică ne este necunoscută, și nu scim decă se produc 
tot din foița eslernă su dâcă ai origina, lor în foiţa me- 
diă şi dobândesc mai pe urmă comunicaliunea cu cen- 
teurile. - 

Se admite că celulele. nervose ur Îi nisce celule em- 
brionare cari se. măresc, capttă un conținut granulos ȘI 

- ast-lelse transformă; când crescerea, este regulată, a avem 
celule apolare :: când este neregulată, ea dă nascere la 
prelungiri, cari comunică cu celulele vecine Și cu tuburile 
nervose; se crede că aceste celule sar fi înmulțind prin 
divisiune. 

(1) Cons. 4lini, Lezioni di Fisiologia umana, și lucrările lut Du vis 
Reymond (Berlin) ” 

(2) Schacann; ICălliler. Annales des Sciences Naturelles d-e Sârie, T, VI,
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Tuburile nervose se formeză din fusiunea mai multor 

celule între dânsele; la început ele sunt cenușii, translu- 
cide și resultă din celule embrionale fusilorme, cu nu- 
cleuri vesiculâse; este probabil că cilindrul axil se des- 
vollă îndată după acesta, și mai pe urmă apare substanţa 
n&dulară, formată de membranele celulelor (Schwann). 

Ramilicaţiunile fibrelor nervose se formâză prin ali- 
pirea la estremilatea unei fibre, formată de mai nainte, a 
unei celule plasinatice stelate, de ordinar cu trei prelun- 
giti, din cari doă se lungesc fie-care într'uă direcțiune, 
prin adăogire de noui celule. Acâsta se observă mai 
bine în coda mormolocilor Și în organul electric al tor- 
pile). Acest mod de desvoltare însă nu este admis de 
nai mulţi istologisti : ast-fel Bidder și Rupfter arată că 
în substanța albă a măduvei spinale, nu se observă de 
loc celule, ci numai nisce fibrile lipsite de nucleuri, cari 
represintă cilindrele axile şi se lungesc spre periferie, do- 
bândind învelișul mai târdiă. 

Remak asemenea nu admite crescerea nervilor prin . 
alipirea de celule embrionale : el consideră nervii pelei 
ca uă prelungire a ganglionului spinal. Hensen susține 
că, la început, ramificaţiunile nervâse se întind până la 
periferie sub formă de fibrile subțiri, strălucitâre și bifur- 
cate; mai târdiii apar nisce celule mici palide, lungăreţe 
și mucleate, cari formeză câte un strat împrejurul -fi- 
brelor. a 

Tuburile nervâse formate de curând aii uă substanță 
medulare f6rte alterabilă și divisibil& în picături distinse. 

Nervii tăiați pot să se reformeze prin intermediarul u- 
nei țescturi novi, și săși redobândescă, funcțiunile. 

Partea periferică a unui nerv tăiat degenereză prin
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coagularea conținutului, care apoi se rezorbă (1); uniă 
susțin că mal târdiă dispare și. învelișul, și că prin ur- 
mare reimpreunarea capetelor se face prin formaţiune 
de noul tuburi nervâse. Nu se scie âncă. dâcă celulele 
nervose se pot regenera; în casuri patologice Tare, Sail 
observat celule .nervâse în neoplasme de altă natură; 
asemenea și nevromele, adică tumorile nervilor, sunt 
fârte rare. 

  

Am vădut în precedentele pagine că celula este uă 
individualitate atât anatomică cât și fisiologică Și că ea 
ȘI păstrâză acestă independinţă chiar când ia parle la 
constituirea (esăturilor. . 

Țesăturile ânsă sunt departe de a represinta cel mai 
complex mod de agregare al celulelor în regnul animal; 
ele pot câte-uă-dată să formeze un individ isolat, precum 
se observă, printre protozoi ; dâr mai tot-d'a-una ele se 
unesc între dânsele în diferite moduri și dau nascere la 
individe din ce în ce mal complexe Și tot-uă- dată mai 
perfecţionate. 
--Formel fundamentale, produsă din unirea (esăturilor, 
şi. din care derivă tote aceste individualități complexe, 
sa dat numirea de organ, din care s'a format termenul 
de organism; acestă din urmă vorbă ensă, sinonimă cu 
aceea de individ, nu presupune tot-d'a-una esistența 
de organe, căci am v&dut că atât celula cât Și tesăturile 
pot forma individe independente cu totul. | 

„Noţiunea de organ și de derivate ale acestuia nu tre- 
buie ns să ne facă să perdem din vedere unitatea lun- 
damental, celula, care sub ori-ce formă, sub o1%-ce mod 

(1) Cele dintâi esperiențe în acestă privinţă ai fost făcute de Waller,
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de grupare, nu înceteză de a fi uă individualitate morfo- 
logică, și de a determina Şi funcțiunea organului din care 
face parte (1). 
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Asupra, diferitelor părți ale istologier, cons. mal cu sâmă : , 
Remak — Asupra teorie! celulare, în Untersuchungen îiber die Entwie- 

kelung der Wirbelthiere (ap. Leydig, op. cit). . 
Sclucann — Mikroskopische Untersuchungen etc. (ap. Yrey, op. cit.). 
AM. Schultze — Das Protoplasma, der Rhizopoden — 1863 (id ibid), | 
Dippel — Die neue Thcorie iiber die feinere Struktur der Zellhălle. 1878, 
Fleuming — Zur Kenntniss der Zelle und ihrer Theilungserscheinungen, 

in Schriften Schleswig-Holstein. 1878. E 
Ch. Robin — Remarque sur la gentse des titanenls anatomiques, în 

Journal dW'Anatomie. 1878. -. , 
Rantier — Axt. Epithelium, în Nouveau Diclionnaire de mâdecine vol, 

XIII (i. 10id). Ne 
Farabeuf. — De Vepiderme et des epitheliums — 1872 (id. ibid.) 
Reichert — Bemerkungen ete., und vergleichende Beobachtungen iiber das 

Bindegewche und die verwandten gebilde. 1845 (id. ibid). 

(1) Penteu câte va cestiuni noul relalise la istologiă şi la himia ţest- 
turilor, vei addenda la linele volumului.
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"Pirchow — Die Identităt von Knochen-, Knorpel-, und Bindegewebs- cărperchen ete, 1851, (ap. Leydig op.cit). | Ciaccio — Nuove ricerehe sulinterna tessitura, dei tendini. 1872 (ap. Frey op. cit.). 
Holliler — Neue Untersuchungen iiber die Entwicklung des Bindegewe- bes. 1861 ţap Huyril op. citi. ” 
Rilliker — Histologische Beinerkuneen iiber Fettzellen, in Zeitschr. f, wiss. Zoologie. (i2. ibid). 
Briicke — Uber den. Bau der Muskelfasern. 1851 Cap. Leydiy op. cit.) Kâhne — Myologische Untersuchungen 1850 (ap. Ilyră, op. cit.).: Rantier — Anatomie gentrale du systeme musculaire. 1880. Schultze — Uber Muskelkârperchen ete. 1864 (ap. Leydig op. cit.), Rosenthal, Nervi! și inuschil. (trad. franc, 1879). 
G. Valter -- Mikroskopische Studien iber das Centrainervensystem wir- helloser. Thiere. 1863 (ap Gegenbaur — Manual de Anat, comp.), 6 Engelmann — Uber den Zusammenhang von Nerven-und Muskelfasern. „1863 (Ia. ibid), | - „JI, Schultze -— Die fibrillăre Structur der Nervenelemente bei Wirbello- sen, in Zeitsche, fir Mikroskopische Anatomie. 1878. pp i Raurier — Lecons d'âÂnatomie gântrale au college de France: Cornte. 

1581, : :



ORGANE ȘI ORGANISME 

ot acel vast complex de cunoscințe, căruia se dă nu- 
mele de Biologiă, nu are alt obiect de cât ceea ce se 

„coprinde sub numirile de organism și de organ. 
Zoologistul dă acestor doă termene diferite semnifi- 

cără, după cum le consideră sub punctul de vedere mor- 
fologic sâi sub punctul de vedere fisiologic. 

După fisiologiă, organ este uă parte a, corpului care e- 
seculă uă funcțiune determinată ; organism ss individ 
este uă formă animală isolată, susceptibilă de a duce uă 
esistență independentă, întrun timp mai mult sâi mai 
pugin lung, esistență care se manifestă prin funcțiunea 
cea mai generală : conservarea, ! Aa | 

În sens morfologic, noţiunea de organ este mult may 
nestabilă, și este în strinsă legătură cu aceea, a întregului 
corp animal. In general, un organ este uă parte limitată 
a corpului, formată dintrun număr determinat de ele- 
mente constitutive, &r un individ morfologic este un tot 
complex, ale 'cărui părți sunt _t6te integrante Și în. cone- xiune continuă. | E 

Ast-fel considerat, individul animal ni se presintă sub 
mal multe forme, cari câte-uă-dată sunt și individe fisio- 
logice, 6r în alte casuri fac parte integrantă dintr'un in- 

Li
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divid fisiologic. Haeckel (1) clasifică aceste forme în ȘESC: 
grupe: | 

Î-ii Plastide : organisme elementare formate din pla- 
son, diferențiat mai tot-d'a-una. în protoplasmă și în nu- 
clei, câte-uă dată cu membrană periferică (citode, ce- 
Jale, protiste) ; | 

2-lea. Organe : individe formate din esături (grupe de 
celule, fiă omogene, fiă eterogene) ; RE | 

3-lea. Antimeri + părți equivalente sei omotipe, dispuse 
simetric relativ la un plan principal (bracele asteridelor, 
părțile simetrice ale animalelor zigomorfe) ; | 

&-lea. dctameri : părți omodiname, aședate una după 
alta. (segmentele arliculatelor, colâna, vertebrală) ; 
5-lea. Persone (prosopes), individe: proprii disc, la ani- 

malele superidre ; | 
6-lea. Zulpine (cormi), formale din adunarea, de indi- 

vide din categoria precedentă. 
- Fiă-care din aceste categorii, o repelăm, pâte forma. 

unităței independinte, adică individe fisiologice. : 
Ast-fel, mulți infusorii aparţin categorică ântâiu ; cei 

mal mulţi celenteraţi se presintă sub forma a doua; echi- 
nodermii aparţin celei de.a treia ; forma de metameri 
este represintată de mulţi cermi şi molusci, a cincea co- 
prinde articulatele și vevtebratele, &r celei din urmă apar- 
țin câţi-va celenterați şi vermi. Afară de acesta, maj 
(te organismele superiGre, în desvoltarea lor embrio- 
nare, trec prin aceste diferite forme; ast-fel, oul unui 
vertebrat represintă uă plastidă ; segmentându-se, el de- 
vine un oxgan; embrionul apol. prin formațiunea plăci- 

(1) In Generelle morphologie, vol. [. pag. 241 (mp. Gegenbaur, Manual de analomiă comparată).
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lor axiale, devine un complex de antimeri &r apariţiunea 
vertebrelor primitive face dintr'ensul uă grupă de mefa- 
meri din care apol se transformă în persină (1). 

Un organ ne pote presinta diferite grade de complica- 
ţiune, după numărul și natura elementelor constitutive 
Și a. țesăturilor ce '] compun; fibra musculară sgâriată 
este forma, cea mai simplă de organ, căci este formată 
din subdivisiunea unei singure celule ; urmâză fibra ner- 
VOsă, a cărei structură este mai complicată, resultând 
din fusiunea mai. multor celule distinse. Uz altă treptă 
este formată de organele oioplastice, compuse dini ele- 
mente omogene : ast-fel sunt țesăturile epiteliale Și con- 
junctive. Urmâză, organele eteoplastice, formate de mai 
multe feluri de țesături, precum ficatul, ovarele, testicu- 
lele ; uă altă trâptă coprinde sistemele de organe, adică uă 
adunare de organe de aceeași composiţiune (sp. es. sis- 
temul glandular), și cea din urmă este formată de aparate, 
adică, de grupe de organe distinse, în conexiune directă 
și reciprocă (sp. es. aparatele respițatoriii, digestiv 'ș. a.) 

Aparatele și organele se clasifică âncă în anatomia 
comparată pe basa [uncțiunilor, căci uă bună clasificare 
morfologică este pentru moment cu neputinţă. Acâsta to- 
tuși-nu ne împedică de a apropia între dânsele organe a- 
vend aceeași semnificare morfologică, de Și nu ali aceeași 
funcţiune ; acesta se păte face mai cu semă la Vertebrate 
unde, sp. es., analogiile între” plămâni și bă&șica înnotă- 
târe, între renichi și organele generătâre (corpil lu Wolff 
al embrionului), sunt evidente. 

Corpul unui animal este scaunul unei serii de fenomene, 
de acţiuni fisico-himice, cari constitu iese vicța; el se hră- 

. (1) V. Hacchel — Probele transformismului ; și Sihleanu—-Hacckel şi Vir- chow. 1579, |
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PY . nesce întroducând substanțe din afară și astfel cresce ; 

când volumul sâă a ajuns la limita cerulă, absosbirea, a- limentelor servă la producțiunea allor ființe. De aci 
strinsă legătură, între nutriţiune și reproducțiune. Cor- 
pul apoi este în relaţiune cu lumea 'esternă prin supra- 
facia sea, în care se verifică mișcarea și sensațiunea. 

Așa der tote organele animalelor se pot împărţi în dog 
grupe: 

Organe cari pun corpul în raport cu lumea esterni, Și a- 
cestea sunt: 1-iu tegumentele, 2-lca organele miscărei, 3-lea organele seusațiunei ; şi, 

„.. Organe destinate la conservarea onganismului, cari sunt: 
Î-ii organe. de nutrițiune, 2-lea organe de reprodatcere. A- 
ceste grupe coprind la rândul lor maj multe aparate ; 
ast-iel organele de nutrițiune se compun din aparatele 
de digestiune, de circulațiune, de respiraţiune și de se- 
crețiune ; organele mișcărel coprind sistemul muscular, 
organele de susținere, aparatul locomotor ; și tot ast-fel 
pentru cele-lalte categorii. 

_ Enorma diversitate între organisme Și între organe ce 
observăm în natură este cel mai principal caracter al 
tegnului animal. Enst, pentru producțiunea atâtor forme 
diferite, natura s'a servit la început cu medilâce restrinse 

“Supunându-se unei legi de economiă. 
Ast-fel, nu se observă, tot-d'a-una organe distinse pen- ' 

tru fiă-care funcțiune, ci la, animalele inferidre aceleași 
organe pot să serve la funcțiuni diferite; cu alte cuvinte, 
cu cât ne suim în scara animală, cu atâta funcțiunile se 
localiseză şi organele se înmulțesc, scii un organ unic 
se fracționeză în mai multe părți distinse, fiă-care cu 
deosebită funcţiune. 

De aci deducem că perfecționarea organismului se
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obţine cu ajutorul divisiunei mancei. In adevăr, la ani- 
malele inferidre, tâte părţile corpului aii aceleași proprie- 
tăță fisiologice, „Și corpul lor se pâte compara, cu uă u- 

'sină, unde fie- -care "lucrător este însărcinat cu seria 
întregă de operaţii necesari la fabricarea. obiectului (1). 
De aci resultă că la aceste animale perderea unei părți 
a corpului nu trage după sine distrugerea vre une! func- 
țiuni a viețel; ast-fel se întâmplă la Idra sâi Polip de . 
apă dulce (2), din ale cărei fragmente se pot produce in- 
divide noul. o 

Cu cât ne suim apoi în scara ninţelor, cu atât vedem 
„că fiă care funcţiune tinde din ce în ce a se localisa 
într'un organ special Şi prin urmare a se face întrun mod 
din ce în ce mai perfect. 

Observaţiuni numer6se și atente aii arătat că deosebi- 
rile de forme ce a luat un organ la diferitele animale 
sunt produse de trei factori mai importanță; aceştia sunt : 
difer enţia e, reducțiunea Și cor elaţiunea. 

Diferențiarea 

„ Acestul însemnat fenomen aparţin tste transformările 
succesive ce iati organele din causa localisărei funcțiu- 
nilor. Uă ochire răpede asupra acestor prefaceri în cele 
trei categorii de organe ce am stabilit mai sus, va pune 
și mal bine în evidență importanţa acestul factor. 

Organe tegumentare. Ele sunt produse prin diferenţia- 
rea gradată a suprafeciei corpului. De la forma. cea mai 

( Milne Băizards-—Leşons sur la physiolorie et Vânatoraie comparte de 
!homme et des animaux (Paris 1857—1880), Vol. 1. 

(2) Zremble, y —Memoires pour servit ă histoire dun polypa decan dou" 
ce, 144, N 

19.
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simplă, aceea a unei amibe, unde ork-care parte a proto- 
plasmei pote veni la suprafaciă ca să delimiteze corpul, 
trecem la. formele unicelulare, cari ati uă membrană pe 
riferică independentă, precum sunt înfusorii ; de acolo a- 
jungem la tegumente formate din țesătură celulară (epi- 
teliu) la, cari, întrun stadii ulterior, se adaogă și țes&tura. 
conjunctivă, constituindu-se ast-fel tegumentele formate 
din dot pături. Paralel cu aceste transformări se ivesce 
în epiteliii uă activitate secretâre, al cărei resultat este 
formațiunea scoicel la molus+i, a derma-scheletului la 
articulate, a plăcilor, a soldilor, a. osificaţiunei dermei la 
vertebrate, și a, altor diferite organe apendiculare ale 
tegumentelor (pene, unghii, peri Ș. a.). . . 

Organele mişcărilor lipsesc la formele inferidre, cari 
îndeplinesc aceste funcțiuni prin schimbări de formă, 
provenite din contracţiunile protoplasmei (inonere, amibe), 

Când aceste contracţiuni se fac în direcțiuni determi- 
nate, resultă formarea unu! număr variabil de prelungiri 
filiforme timporare, cari servă la progresiunea animalu- 
lui (rizopode). Când animalul dobândesce uă membrană 
periferică, acesta, se acopere f6rte des cu organe filiforme 
permanente, numite fire vibratile (înfusori;), can ai în- 
semnătatea unor adevărate organe de locomoţiune. 

Tegumentele sunt în legătură cu organele de locomo- 
țiune prin sistemul muscular, care apare ca un strat de 
fibre împrejurul corpului (gregarine) şi apoi se împarte 
în grupe distinse, sâit muschi, în proporțiune cu orga- 
nele de susţinere. Apariţiunea unor organe apendiculare 
SU membre în părți determinate ale corpului, constitue 
uă stare ulteridră de diferenţiare. Aceste membre sunt 
mal ântâii nisce prelungiri mol ale învelișului dermo- 
muscular (ceri), apol devin. nesce pârghii articulate,
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cari se legă cu tegumentele (artropode) sâii cu scheletuj : 
(vertebrate). Aparatul de susținere, complement necesar 
organelor de locomoțiune, apare sub diferite forme, în- 
cepând de la protozol Cadiolari) și adjungend la ver- 
tebrate. 

Modilicările sistemadui nervos nu se pot urmări aşa de 
lesne, din” causa dificultăţei de 'a, analisa percepţiunile : 
sensilive la animalele inferidre, cărora nu putem nega 
sensibilitatea, de și ele nu posedă un sislem nervos spe- 
cialisat. 

In starea cea mai simplă, sistemul nervos e uă grupă 
de celule, din care plâcă elemente în formă de fire; 
numite nervi, cari constiluesc partea periferică a: siste- 
mului, pe când celulele sâi. gangliâne represintă partea 
centrală a acestuia. In apropierea esofagului, acestă por-: 
țiune se subdivide în mase împreunate prin comisure, 
formând ast-fel un inel esofagian; la animalele cu simetriă 
radiată (zoofite), gangliânele se îmulțesc proporţional cu 
numărul antimerilor, 6r la cele zigomorfe ele iat uă 
disposițiune simetrică. | | 

Inelul esofagian presintă mal ântâiă uă singură masă 
ganglionară, superidră ; cea inferiâră apare uă dată cu: 
formațiunea metamerilor, căci de la. dânsa plâcă gangli-- 
Gnele ventrale, cari însoțesc segmentele corpului, în nu- 
măr de do& pentru fie-care segment. Aceste ganglisne, 
legate unele de altele prin fibre nerv 6se, dai nascere 
lanţului ganglionar sub-intestinal, caracter esclusiv al arti- 
culatelor,: 

Organul nervos central se diferenţiază în fine în CO- 
respondență cu desvoltarea. părței cefalice a animalului : 
partea lui anteridră se desvoltă ca să formese creer ii, di- 
stingenduse de restul sistemului (măduva spindărei) și îm--



196 OROAXE 

părținduse apoi în diferite părți, în urma unor diferen- 
ţări ulteridre. 
 Terminaţiunile periferice ale nervilor, din cari resultă 

organele simţurilor, trebue să fiă privite: sub același 
punct de vedere al diferințiărei gradate, de și seria fap- 
telor este aci may necomplectă, Ceea ce ne conduce mal 
cu semă a admite uă origină comună pentru i6te aceste 
organe, este că ele provin din tegumente, unde reșed și 
percepțiunile sensitive generale (simţul pipăiitului). Aceste 
se esercită prin terminațiuni nerv6se aședate pe tegu- 
mente s€u pe organe apendiculare ale acestora (antene, 
tentacule). 

Seria, transformărilor este obscură pentru simţul ga- 
stului, Şi acela al mirosului; putem observa numa)y la a- 
nimalele superidre modificări mai însemnate, precum 
crescerea în suprafaciă a organului și localisarea lui în 
puncte speciale, potrivite cu mediul în care trăesce a- 
nimalul. | 

La organul auditiv, diferenţiările se pot urmări mal 
uşor. Acest organ resultă dintr'uă băşică plină, cu un li- 
quid conţinând mai -tot-dâ-una. părticele solide (otolite), 
în care se termină un nerv. B&șica este aședată direct 
pe sistemul nervos central sâii primesce un nerv de la 
acesta. Intr'uă stare ulteridră (certebr ate) acâstă formă se 

"complică prin adăogirea de prelungiri Și cavități desti- 
nate a întări sunetul și cărora, se dă numirea generală 
de labirint. Aceste organe provin din tegumente, și le - 
putem considera ca, uă desvoltare a organului de sensa- 
ţiune generală. 

Asemenea modificaţiuni gradate se observă Și la orga- 
nul vederci, care, sub forma cea mal simplă, resultă din- 
truă terminaţiune nerv6să înconjurată de pigment. A-
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cestă terminaţiune, în formă 'de bastonașe, într'uă stare 
ulteridră de diferenţiare, este acoperită, cu pigment nu- 

“mal în partea posteri6ră, cea anteridră remânând espusă 
luminei. Aceste bastonaşe, împreunându-se în grupe, 
daii nascere unor organe visive, în cark terminațiunea 
este însogită de aparate de refracțiune, destinate la for- 
marea imagine). Aceste organe se localiseză din ce în 
ce, devenind mai pugin numerâse, pent când. vin să se. 
grupeze în regiunea cefalică în număr de doă (câte uă 
dată unul). 

Fenomenele de nautriţiune la animale se arată în or- 
dinea următore : întroducere î în corp de alimente nece- 
sare organismului, transformarea lor himică prin dige- 
stiune ; formațiunea şi respândirea, în tot corpul a unul 
liquid nutritiv, care se află într'uă stare de continuă mo- 
dificare, și este scaunul unor schimburi necontenite î în- 
tre organism și lumea, esternă. 

La animalele cu totul simple, nutrițiunea este. repre- 
sintată printrun simplu fenomen de endosmosă între 
protoplasma, corpului și substanțele din prejur. 

Intrun al doilea stadii, acest schimb se verifică nu- 
mai întruă parte sâi cavitate a corpului, care pote fi 
timporară sâii permanentă. Printruă, diferenţiare succe- 
sivă, se formâză un aparat 'digestiv, şi apol un aparat cir- 

“culator, destinat la transportul liquidului nutritiv. Limi- 
tânduse mai târdiii aceste aparate numa! la transformarea 
și la transportul substanţelor solide și liquide, apare un 
sisten respirator destinat la consumarea. substanţelor ga- 
z6se, și se formeză, organe de escrețiune pentru eliminarea 
substanțelor liquide și solide netrebuincisse organis- 
mului. 

Forma cea mal simplă a unui aparat digestiv este a-
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„Ceea a unei cavităţi cu uă singură deschidere, care servă 
și la recepțiunea și la, espulsiunea substanţelor nutritive 
(celenteraţi, mal mulţi vermi ȘI câți-va echinoderm$). 

„- Uă separaţiune ulteridră de funcțiuni se arată prin 
formarea une! deschideri anale distinsă de cea orală, ast- 
fel că aparatul ia forma unul tub deschis la ambele 
estremități, în care se deosebesc curând trel părți : esofa” 
gul. stomacul și intestinul. In legătură “cu aceste diferen- 

“țiări şi subordonate-acestora, sunt aparatele de mastica- 
țiune orală și stomacală, dilataţiuni și anexe (gușă, coecum) 
și organele de secrețiune, necesare digestiunel. Aceste 
organe seu glande sunt respândite peste .tot aparatul s6ă 
localisate ; la. început sunt confundate cu păretele inte- 
stinal, și apoi se circumseriiă spre a forma organe anexe 
(glandele salivare, ficat, pancreas). 
-” Liquidele elaborate de cavitatea intestinală se transmit 
corpului întreg spre a. fi asimilate. Cea mai simplă formă 
este aceea 'a unu! sistem de canaluri ramificate, cari 
transportă chimul, amestecat cu apă, din cavitatea di- 
gestivă în restul corpului. Când se formeză un părete 
intestinal, liquidele nutritive 7] străbat, şi iau parte la 
formarea unu! liquid special (sânge), a cărui mișcare 
este produsă ma! ântâii prin mișcările corpului (ceri 
înferiori). Intr'uă stare mat înaintată, se formâză un sistem 
de vase având păretele lor propriă, cari, dobândind e- 
lemente musculare contractile, daii sângelui un curs re- 
gulat, fie alternativ în do& sensuri opuse (salpe) fie în 
aceeași direcțiune. Starea cea mai perfectă a acestul si- 
stem este produsă, prin aparițiunea cordaului, în care se 
localiseză, mare parte din contractilitatea păreților apara- 
tului. Despărțirea cordului în ma! multe cavități, auricule 
Și ventricule, prin ajutorul unor sepimente provădute de
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„orificii închise prin valvule, are de efect a. da sângelui 
uă direcţiune constantă de curgere și un curs regulat. 
În acestă ultimă formă, putem avea: casul une! comuni- 
cări directe a cordului cu cavități: lacunare ale corpului 

(artropode, molusci înferiori), s6ă a unei comunicări cu 
aceste lacune prin intermediul unor vase (inolusci) să 
în fine casul unei comunicări a organului central cu un 

„sistem de tubi, închis de tste părțile (oertebrate); în a- 
cest cas se disting trel părţi în sistemul de vase : ar tere, 
capilarii și vinele. 

Modificările sistemului vascular sunt influențate şi de 
apariţiunea organelor destinate respirațiunei, La anima- 
lele inferidre, ma! cu s&mă cele apatice, respiraţiunea se 
face prin pele ; în alte casuri apa se întroduce în cavi- 
tatea, corpului și se verifică un schimb direct și imediat 
de gazuri între apă și organele: interne (olusci, vermi, 

“ echinoderm)). Intr'uă stare de complicațiune mai mare a 
organismului, funcțiunea acâsta se localiseză în organe 
respiratorii speciale, care se pot grupa în doă categorii: 
organe de respirațiune apatică ȘI organe respiratorii a- 
eriane. | 

In prima categorie distingem : 

1-u. Organe apendiculare formate la. suprafacia cor- 
pului, cari îndtă în apă şi sunt străbătute de liquidul nu- 
tritiv; ele ia numirea de dranclii (pac, MOluscă, cru- 
stacei). 

2-lea. Organe cari se împrăștie în interiorul corpului 
sub forma unor canale ramificate, și pot-primi apa de a- 
fară. Se numesc canale aquifere, și se observă, la, vermi şi . 
la, echinodermi. 

In categoria. a. doua. deosebim asemenea, dog tipuri de 
organe :
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Î-iă. Organe împrăștiate înăuntrul corpului, ramificate, 
comunicând cu esteriorul prin deschideri numite stigmate. 
Aceste canaluri aeriane se numesc trachee Şi caracterisă 
respiraţiunea, la articulate, afară de crustacel, 

2-lea. Organe în formă de saci simpli s6ă ramificați, 
cari absorb aerul deschidendu-se direct sâi indirect în a- 
fară; acestea se numesc plimână și se observă la verte- 
brați, la câți-va molusci și la unele aracnide. | 

Branchiile și plămânii, fiind organe localisate, sângele 
„ trebuie să vină la dânsele din tste părţile corpului spre 

a se pune în contact cu aerul, pe când la cele-lalte do& 
forme de organe aerul circulă prin corp și străbate până 
la țesături. De aci resultă că sângele jâcă mult mai mare 
rol Ia animalele branchiate Și pulrnonate decât la cele- 
lalte. 

Aceleași grade succesive de diferențiare observăm și 
la organele destinate eliminărei substanțelor nefolositâre. 
În starea cea mal simplă a organismelor, eliminarea se . 
face pin pele. Apol apar nisce organe speciale cari se 
numesc glande escretâre; acestea nu trebue confundate cu 
glandele de secrețiune cari produc materit necesare viețe) 
și cari sunt nisce părță. apendiculare speciale ale unor 
organe, din cari ele chiar derivă prin diferenţiare, precum 
am vEdut mai! sus pentru ficat. | 

Când apar pentru prima Gră, organele de escreţiune 
nai uă funcţiune determinată, ci cumulâză ma! multe 
usuri, precum introducerea și espulsiunea apel; acâsta 
se observă la animalele inferidre; la. vertebrate Ens&-se 
presintă sub forme particulare, din cari cea maţ însem- 
nată constituesce rânichij. 

Uă altă .grupă de organe, în strînsă legătură cu orga- 
nele de nutriţiune, este aceia a organelor de reproducere a
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căror funcțiune se artă sub forme forte diferite. Inmul- 
țirea individului este uă consecință a. nutrițiunei, care 
mal ântâiii determină crescerea, în volum a organismu- 
lui și apoi devenind esuberantă, caus6ză formarea unui 
individ noă. | 

Reproducerea, ni se presintă mal întâitt sub formele 
simple de scisiune Și de gemațiune sei: mugurire, cari nu 
presupun organe speciale, și prin urmare nici diferenţi- 
are. Numa! în reproducerea sexuale pote fi- vorba de organe 
generatore, și cu tâte acestea este imposibil a nu admite 
că acesta este uă desvoltare ulteriră a reproducerel a- 
sexuale. - 

In adevăr, reproducerea, sexuală este caracterisată prin 
formațiunea unor germeni, de. natură celulară, cari ânsă 
nu se desvoltă pentru a. forma organisme decât după ce 
Sau separat de organismul fundamental pe care sai 
produs; prin urmare origina sexelor este datorită unek 
diferențiări, care 'a localisat într'uă parte determinată a 
corpului .ceea ce mai nainte (scisiune, semaţiune) era po- 
sibil pretutindeni. 

Germenil represintă der substanţa destinată a forma un 
noi individ, care se deslipesce de organismul mumă. A- 
cesti germeni iai numele de out când nu se desvoltă de 
cât prin ajutorul unui element fecundant, sâit spermuii. In 
casurile cele mai simple aceste dot elemente se formeză 
pe Gre-cari părți ale corpului, er apoi sunt conținute în 
organe speciale de natură glandulară, numite organe de 
generaţiune (testicule pentru spermă și ovare pentru ou). 
Aceste glande la rândul lor se diferenţiază gradat: la început 
elementele lor se versă în cavitatea, corpului sâi imediat 
afară; apol apar canale conducătâre; la, organul spermo- 
gen aceste canale, numite deferente, dobândesc în urmă
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dilatațiuni, destinate a conţine spermă (băşicale sperna- 
tice) sâi a produce un liquid spre a înlesni emisiunea 
spermei (prostată) ; în fine apar şi organe de copulațiune 
(penis). La organul ovigen se observă aceleași complica- 

_țiuni succesive: un canal de eșire (oviduct), dilataţiuni 
(uterus, veceptacul seminal, pungă copulatăre) ; un canal 
de conducere a spermei şi'de copulațiune (vagină). 

Nu mal puşine diferențiări observăm în raporturile în- 
tre cele dos glande generatâre. La unele animale inferidre 
uă singură glandă produce ouele și sperma (glande er- 
mafrodite); la altele esistă glande separate, der pe același 
individ (animale ermafrodite). Ultimul stadiii al diferen- 
ţiărel sexuale ne este dat de separațiunea, sexelor pe doă 
individe: bărbatul şi femeea. Acestă formă se deduce din 
starea ermafrodită, căci ea resultă din atrofia unuia din 
aparatele sexuale; embriogenia ne arâtă că esistă uă u- 
nire primitivă a organelor generatore, ast-fel că întrun 
stadiu Gre-care a evoluțiunei sâle individul unisexuat 
presintă uă conformaţiune ermafrodită. Separaţiunea se- 
xuală determină în fiă-care sex uă serie de schimbări în 
tot organismul, ast-fel că determinarea sexului este dato- 
rită importanței mai mari sâii mai mici ce aii aceste 
schimbări. Fenomenele de partenogenesă, adică de desvol- 
tare a oului, fără concursul spermei, sunt casuri speciale 
cari reintră precum vom vedea la timp, în casurile gene- 
rale. Mult mai discutabil şi mal problematic se pare fe- 
nomenul generațiunei spontanee. 

Reducerea 

Uă altă causă însemnată care dă nascere diversităței 
de iorme ale organelor este desvoltarea retrogradă, SE re- 
ducerea, ale cărei resultate sunt contrarii acelora ale di-
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 ferențiărei, căci acesta produce complicări în organisme, 

6r reducerea determină din contra simplificări. | 
„Aceste simplificări, cari pot afecta, uă parte a organis- 
mului, sâii organismul întreg, pot avea drept efect uă de- 
gradarea organisaţiune! animalului derivată din condițiuni 
speciale de esistenţă, sâui pot să se esercite numai asupra 
unor organe transitorii, și în acest cas reducerea pote 
deveni uă condițiune de diferenţiare. | 

Acâstă desvoltare: retrogradă fiind treptată, găsim or- 
ganele supuse acestul fenomen în diferite stări; ele de- 
Vin organe rudimentare, şi sunt importante pentru de- - 
monstrarea raporturilor de rudenie între organisme ; 
printr'acesta, se artă cum, în virtutea. reducerei gradu- 
ale, un organ p6te persista, de și a perdut funcțiunea ce 
avea, de și nu mal presintă prin urmare nic! uă utilitate 
fisiologică. ” Di 

Factorii cel mai activi al reducerei sunt adaptările or- 
ganismulut la diferitele condițiuni de viță. In acestă 
ordine de fenomene avem mal ântâiă parasitismul : îndată 
ce un animal se află în condițiunea de parasit pe un alt 
organism, el se despâie de uă parte din activitatea sea, 
Gr acest deficit este înlocuit prin activitatea gazdey, care 
lucreză și pentru densa și pentu 6spele săi. De aci re- 
sultă că parasitul perde tâte organele cari nui ma! sunt 
folositâre (1); ast-fel organele de locomoțiune, aparatul 
nervos și organele simțurilor se atrofisză ; 'organele de. 
masticaţiune, atunci când parasitul se nutresce cu ali- 
mentele preparate de gazdă, retrogradeză, și aparatul di- 
gestiv se simplifică. 

(0) Vegi Van Benederi Commensauz et Parasites şi studiul meă Despre 
Comesenă și Parasiţi în reguul animal, în Rev, Sciinţifică anul VIII, 1877—18,
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Numa! organele femeesci de reproducere nu suferă re- 
“ ducţiune, ci din contra se desvoltă mai mult, și în ultima 
periodă a vieței sâle, animalul parasit asumă forma unui 
simplu sac plin cu ou&. 

Divisiunea muncei este un alt factor important al redu- 
cerei. 

Acesta, am observat'o mal sus, relativ la diferențiarea, 
„ sexelor, și se verifică may mult âncă în fenomenul care 

se numesce polimorfism. In adevăr, la animalele cari tră- 
iesc în. coloni s6ii asociaţiuni, se găsesc organisaţiuni 
diferite însărcinate cu întreținerea Și propagarea. colonie!; 
atunci numai organele cari funcționeză sunt desvoltate, 
er cele alte lipsesc sâiu sunt rudimentare, și ast-fel indi- 

„vidul este redus la starea de organ. Acestea se observă 
la Polipi, la Briozoari, la Albine (neutri) la furnici, la, 
Termite (soldaţi și lucrătore) (1) ş. a. 

Corelaţiunea 

In stinsă legătură cu .cele doă fenomene precedente 
se. găsesce corelațiunea, adică faptul că, modificându-se 
un organ 6re-care, se modifică şi alte organe spre a se 
pune în armoniă cu cel dântâii ; acesta în virtutea prin- 
cipiului natural că vicța este espresiunea armonică a u- 
nel sume de fenomene cari sunt în strînsă dependință, 
unul de altul. Aceste raporturi, cărora Cuvier a dat nu- 
mele de corelaţiune, presupun organismul ca un tot in- 
dividual, care depinde de părţile sâle. 

Corcla'iunile se pot distinge în apropiate şi în depărtate, 
după cum modificațiunile se verifică întrun sistem de 

(1) Espinas. Des socidtes animales—1877. V. și AMilne-Edicards Op. cit. 
vol. |,
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organe, cari sunt dependinte prin funcţiune de cel princi- 
pal, sâii în organe neavând aceleași funcțiuni. 

Pentru a aprecia. aceste corelaţiuni trebuie să cun6s- 
cem bine funcțiunea și importanța el în economia ani- 
malului; nu mai pucin necesară este cunoscinţa circum- 
stanţelor esteridre, căci adaptarea la condițiunile de esis- 
tenţă este causa determinantă a multor modificări însem- 
nate (1): Din acestă causă sciința nu are de cât pușine 
date relative la acest fenomen, ma! cu sâmă în ceea ce 
privesce organismele animale inferidre ; la animalele su- 
peridre noţiunile ce avem sunt mal numer6se ; ; putem 
lua ca esemplu organisml unel pasări, unde vedem in- 
fluința ce esercită felul de locomoţiune asupra. tuturor 
organelor : în adevăr, sternul dobândesce uă carenă pen- 
tru inserțiunea muschilor pectorali ; carpul, metacarpul 
Și falangele se reduc; plămânii dobândesc uă confor- 
maţiune specială care le permite să se pună în comuni- 

- caţiune cu bursele aeriane și cu cavitățile 6selor. Orga- 
nele de circulațiune și modul de distribuţiune al vaselor 
se schimbă, pentru a da sângelui uă activitate mal mare 
de a circula, activitate devenită necesară din causa. 
cantităţii mal mari de căldură ce aceste animale desvoltă. 
Și așa diferitele părți ale organismului se l€gă prin mo- 
dificaţiunile lor corespundătăre peniru a da animalului 
întreg un caracter particular, care "1 deosibesce de cele 
lalte organisme (2). - 
„Dâcă acum comparăm între dânsele organele în tâtă 

scara animală, sei în fiă-care tip animal, observăm că 
ele se pot grupa între dânsele după valdrea ce aii în or- 

" (1) Datvin. Origin ot man and sexual selection, - 
(2) Pentru fenomenele morfologice ale organelor vedI Gagenbaur, Mas 

nual de anatomie comparată, Trad, franc. pag. 47—10, ,
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ganisme. Ast-fel numim omologe organele cari aii aceiași 
valdre morfologică, și analoge acelea, care ati uă valdre 
fisiologică eguală. Omologia der are drept obiect Tapor- 
turile unui organ cu modul sti de genesă, și analogia 
consideră raporturile între un organ şi funcțiunea sea. 
Omologiile sunt limitate în câmpul unui singur tip ani- 
mal, âr între organe de tipuri diferite nu esistă de cât a- 
nalogiă. | 

In Omologii deosebim dot divisiunt principale (1) : 
I. Omologia generală, când este vorba de un sistem de 

organe căruia comparăm un Organ, seu când un organ 
este singurul represintant al une! categorii ; ast-fel când 

„ comparăm vertebrele sâi membrele unut animal între 
dânsele, stabilim uă Omologiă generală ; acâsta, se dis- 
tinge în : | AS 
di, Omotipiă, când organele ce comparăm sunt si- 
metrice (ochii, rănichil, urechile elc.) ; | 

2-lea. Omodinamie când organele se succed unul altuia 
în axa longitudinală a corpului, precum segmentele Ar- 
ticulatelor, vertebrele primitive. ș. a. 

3-lea. Omonomiă când organele cari se compară sunt 
aședate pe uă axă transversală a corpului, ori numai pe 
uă porţiune a axei longitudinale, precum radele înno- 
tătorelor pectorale Și abdominale ale pescilor, seii dege- 
tele vertebratelor superidre ; 

4-lea. Omonimiă când organele sunt nisce subdivisiuni 
secundare ale corpului, precum segmentele membrelor, 

II. Omologia specială arâtă raporturile între doă organe 
cari ai aceiași origină ; comparaţiunea aci nu se face cu 
uă categoriă de organe, &r organul este considerat în 

(1) Bronn. Morphologische Studien şi laeckel, Generelle Morphologie,
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sine, nu ca represintantul unei ca tegoril. Ea se împarte 
în do& sub-divisiuni, după cum organele sunt complecte 
seu sunt modificate, fiă prin adăogirea fii prin. perderea 
unor părți : 

1-it Omologiă complectă ; organul 'și a schimbată forma 
der n'a suferit schimbări în siluațiune și în conexiunile 
sele; ast-fel sunt 6sele brațului la tote vertebratele, afară 
de pesci, cordul Anfibiilor şi al Reptilelor, ș. a. 

2-lea. Omologiă mecomplectă ; ast-fel sunt, d. es.. cordul 
„la Vertebrate, înnotătârele pectorale ale pescilor Teleos- 

tei comparate cu acelea ale Selacienilor Ș. a. | 
Studiul acestor omologii și analogil a contribuit Și 

„mai mult a deosebi fisiologia de Anatomia comparată, în 
privința scopului lor ; determinarea lor a devenit posi- 
bilă în urma stabilirii tipurilor animale și a complectării 
metodului genetic. Cu tâte acestea vom avea. ocasiunea, 
să întâlnim casuri de omologiă. chiar şi între animale 
aparținend unor tipuri diferite, precum între sistemul 
nervos al -Annelidelor și al Moluscilor, între organele 
embrionului de ascidie și de branchiostom, ş.a. 

 



  

mio ANIMALE 
Nu ne mal rămâne acum, dupe ce ne am format uă 

idee generală despre organisațiunea animalului, de cât 
a esamina raporturile genealogice și filogenetice în- 
tre diferitele forme animale ; a stabili adică basele une! 
grupări metodice a acestor forme, spre a putea păși cu 
mal multă siguranță în studiul comparativ al organelor. 
Cestiunea fundamentală care ni se presintă aci este . 

Stabilirea unui număr restrîns de forme tipice, cărora. să 
se potă refera t6te 'organismele stinse și esistente. In 
privința acesta se rădică una 'din cele mai controversate 
cestiuni ale filosofiei naturale : aceea de a se sci dâcă îi- 
purile sunt neatârnate unul de altul, s6ii dâcă sunt în rela- 
iune de filogeniă, adică sunt derivate, mediat sâă ime- 
diat, din forme primilive simple şi indiferente. ' 

Tâte cercetările moderne sunt de acord pentru a în- 
tări cea de a doua ipotesă, pe care o adoptăm Și no 
fără esitaţiune (1), fără ca acesta să ne împedice de a 

„admite esistența unor tipuri fundamentale bine definite, 
der provenite din forme primitive forte pucin diferen- 
țiate, 

(1) V. Precuvântarea și ochirea istorică, la începutul acestui tolum,
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Un lip este der uă seriă de organisme, desvoltate trep- lat, și provenind dintr'uă formă primitivă, care, în epo- cele geologice, sa diferențiat în numerose ramure ; din a- ceslea, cele mai multe au dispărut, cr altele lrăiesc âncă, der fârte modilicate. Stingerea atâtor Organisme pe de uă parte, și pe de alta, impertecţiunea arhivelor geolo- gice, sunt cel maj important obstacol ce întâmpinăm în aflarea raporturilor de rudenie dintre formele animale. | Se rădică acum uă cesliune forte controversată în câmpul chiar a] transtormismului. Fiă care lip este el uă tulpină isolată (ohyjlim), s6ă provin tote dintr'uă formă fundamentală unică ? Acesta, este celebra cestiune disă a origine) polifiletice sc monofiletice a regnurilor organice. Este evident că ori ce părere emisă'în acestă privire nu pote avea, în starea acluală a sciinței, de cât val6rea unei simple ipolese ; totuși este necesar a vedea care este: ipotesa cea maj probabilă, aceea adică care adună în fa- vrea ei un mal mare număr de fapte. . Se scie că Alonerele sunt primele organisme ce au tre- buit să apară, printr'un fel de aulogonie, globului. Se . Este forte Probabil ca aceste *Organisme fără organe» să se fi format în diferite locuri, sub diferite împrejurări Și în diferite epoce, resultând ast-fel m al multe forme de monere independinte una de alta, identice între dânsele în cât Privesce organisarea lor, der diferite în privirea composiţiunei himice a plasonului din Care erai consti. tuite; câte-va din aceste organisme au rebuit ză fiă for- mele Strămoșesci cele ma! vechi ale celor] 

(1) la suprafacia 

alte organis- 

(Î) Haeckhel, Genereile Morphologie. Cap. 1, și Schăpfunggeschichte 
Cap. XUL, | 
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me ; cu alte cuvinte, origina .monerelor este, după idle. 
probabilitățile, polifilelică. 

„ Ca, consecință. logică a. acestei ipotese, ni se e presintii 

şi origina polifiletică a protistelor, adică a acelor orga- 
nisme neutre, autonome, pe cari nu le putem privi ca a- 

nimale, căci „le lipsesc cele do& foițe germinaltive săi 

blastodermice, policelulare (esoderm și entoderm), nică ca 

„ vegetale, căci nu se desvoltă dintr'un thallus policelular 

sâui pi ohallian. | 

Nu pare a i tot ast-fel cu diferitele clase (numerul a- 

cestora trece de patrudeci) ale regnului animal. Aci putem 
stabili chiar de la început trei mari grupe: 

„Zoofitele, dise şi animale atipice, cari represintă trâpta 

cea maj interiGri;. - 

Vermii, s6ă animale intermediare, și 

Tipozoariă, animale tipice, sâi tipuri definitive de fiinţe, 
cari par a se reduce la palru: ertebrate, Artropode, Echi- 

nodermi Și AMolusci. 

Atât sub punctul de vedere raorfologic cât sub cel fi- 

logenetic, Vermii derivă din Zoofite și Tipozoarl din pa- 

tru forme diferite de vermi. Pentru Tipozoari der, o-.: 

rigina monofiletică este aprâpe- sigură, €r pentru cele- 

Jalte do& grupe este probabilă origina polifiletică. 

Să dăm acum uă ochire răpede asupra faptelor pe 

cari ne basăm spre a susține aceste diferite ipotese. 
Forma fundamentală comună a întregului regnu ani 

mal este gastrula (1), formă embrionare formată de cele 
do& foițe germinative, care a trebuit să provină din pro=- 

tistele unicelulare, întocmai precum vedem astă-di foi=: 

ele blastodermice ale embrionilor organisându-se din 

(1) Vedr opurile lur Ilaeckel, citate mat sus,
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celula Svulară. Clasa gastreadelor, adică a acelor animale „provedule de ui gură, de un stomac şi de un corp cu doă învelișuri, a trebuit să se formeze în diferite locuri, din. diferite protiste, Și a avut prin urmare uă. origină poli- . 
filetică. 

Doă forme tipice s'aiă diferențiat. mai lârdii din clasa gastreadelor ca să dea. nascere celor dot grupe de zoo- fite : Acaleftă şi Spongiarii ; cea d'ântâită formă, vecină cu. polipii de apă dulce, o găsim în tgte clasele de acalefi, . mai mult si mai pucin modificată ; cea, de a doua, care diferă de idre prin presința unor pori, s'a numit o0/nthus Și este forma strămoșescă comună. tuturor bureţilor. Cu. tote acestea, printre formele inferiore ale zoolitelor, găsim unele atât de simple Și de indiferente, în cât uă origină polifiletică este tot atât de posibilă pentru dânsele ca Și : uă origină unică. | Sa 
Mult mal complicată Și mal obscură este origina. cla- . selor” atât de variate ale Vermilor. Se pare că ipotesa . despre origina polifiletică a acestui lip din zoofite este cea mal probabilă, şi că patru scii șâse diterite forme de vermi ai dat nascere la cele patru tulpine de animale tipice, | E 
Acestă din urmă ipotesă, este susținulă de un număr Ore-care de faple,. p Se In ceea, ce privesce vevtebralele, ele aii provenit din= bran grup de vermi din care provin și tunicaţii, In ade- ver, desvoltarea embriologică a acestor vermi (tunicaţi!) . 

presintă mari analogii cu aceea a Amfiozului, care este vertebratul cel mai inferior. Se formeză dupe segmentarea, 
ouluiun corp compus din dot foiţe celulare ; la suprafaţa 
celui estern apare uă brasdă, care apol se închide, luând 
aspectul unei cavități fusiforme; pe a cărei păreţi se for-
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m6ză sistemul nervos central. In acelaș timp se desvoită |. 

în axa corpului, din dot serii de celule, un schelet lon- 

gitudinal, care presintă mar analogii cu cârda dors al a 

amlioxului și a tuturor vertebratelor. 

In cât privesce diferitele clase ale fiului verlebrate- 
lor, nu may este îndodlă ca din acraniani, al cărui tip 
este amphiozus, a trebuit să derive ciclostomii; aceștia făceia 
parle dintruă clasă, din care a provenil grupa pescilor. 

“ Mamiferele apoi pe de ui parte, r pe de alta reptilele 

cu descendenții lor, păserile (sau opsidele lui Huxley), de- 
rivă din. anfibii, cari, prin intermediarul dipneustelor (lepi- 

dosiren, ceratodus) sunt în legătură intimă cu pescil. (1) 

Artropodii, după. tote probabilitățile, provin din dot 

forme de vermi ; la una se referă 'arlropodele tracheate 

(insecte, miriapode, aracnide), âr la cca-laltă, arlropo- 

dele branchiate (cruztacel). Cea dântâiii formă era în 

strinsă legătură cu actualul gen. de vermi, Peripatus, 

care constitue singur clasa Onichoforelor.. Acest gen, în a- 
dever, are un sistem de trachee, un sistem nervos de uă 

organisaţiune destul de complexă și nesce organe, pe cari - 
Moxley le considera ca mase de grăsime, și cari sunt a- 
naloge cu glandele salivare ale miriapodilor (Julus) (2). 

„In privința Crustaceilor, cercetările lui Van Beneden (3) 

și ale lui Heider (4) aii probat rudenia, acestor artropode 

cu anelidele. In adevăr, ci aa descoperit la câți-va 

crustacei parasi! (lernanthropus, conger:cola, clavella). un 

aparat vascular cu sânge roșu, care nu comunică nici cu 

(1) Cons. Jluzley, A manual or the Anatomy of vertebrate animals şi 
Claus, Tractat de Zoologiă. 

2) Balfour, In Proceedings of the Cambridge philosophical Society. 1830, 

(3) Van. Beneden,. Zoologischer Auzeiger, Ianuariă 1880, 

(d) Carl IIeider. Die Gattung Leruanthropus. Zool Institut Wien — Tom, 
part. 3-a din 1880,
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cavitatea, corpului, nici cu lacunele, în cari circulă! 
sănge cu globule albe. Săngele roșu nare globule, ci 
numal uă materie colorant (oxiemoglobină). | 

Origina monofiletică a FEchinodermilor nu se p6te pune 
în discuţiune. Stelele de mare, cari sunt forma primitivă 
a acestui tip, sai desvoliat în dot diferite direcțiuni, 
dând nascere de uă parte crinoidilor şi de alta echinidilor, 
din cari mai târdiii aă provenit Holoturiile. Er stelele de 
mare nu sunt de cât uă coloniă (un cor) de cinci sti 
mal mulți vermi articulaţi, cari, în -privința, organisăril 
sistemului. digestiv, presintaii analogil cu actualele Pla- 
narii, &r prin sisteniul lor nervos, se apropiati de vermil 
superiori (1). E 

Relativ la molusci în fine, origina lor a fost mult timp 
problematică ; cercetările moderne artă că acest tip are 
drept formă primitivă un gasteropod, eșit dintr'uă grupă, 
de vermi. Din gasteropodi .ait derivat acefalii printr'uă 
desvoltare retrogradă, și cefalopogii printr'un proces de 
diferențiare. Hermann Fol (2) compară larvele molusci- 
lor cu porţiunea cefalică a unul anelid s6ă cu un rotător 
întreg ; moluscil nu sunt animale segmentate ale căror 
inele sar fi [usionat, ci animale simple; și este neesactă 

(1) Acestă ipotesă, a lui Hacekel, se haseză pe asemănarea, complectă a 
Jarver de Balanoglossus cu larva de asterias. Al. Apassiz nst combate a: 
ctstă asemănare și Melschnikoff arclă că, braciele larvei de asterie nu se pot 
lua drept individe produse prin mugurire, pentru că, în aceste hracie, nu 
se observă urme de tub digestiv de cât dupe ce s'aii format cele lalte sis? 
teme organice. Prelungirile tubului digestiv în braciele stelelor de mare 
sunt comparabile, dupe embriologistul rus, cu prelungirile cari se observă, 
la. aracnidele picnogonide şi la moluscit nudibranchi (V. notele lui Moquin- 
Tandon la tractatul de zoologiă al lui Claus, pag. 240). 

(2) In Archives de zoologie expârimentale —1830. In studiul st, acest 
embriologist caută a stabili trer mari divisiuni de animale, basânduse pe stu- 
diile embriologice : 1-iii rermii, cu hriozoari, brachiopodi, echinodermI; 
2-lca artropogii : 3-lea cordeide (tunicaţi și vertebrate).
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părerea lui Rabl că larvele gasteropodilor pulmonaţi star 
putea compara cu un verme cu trei metameri. 

Brachiopodii apol, cari se considerat până acum ca 

molusci, trebue aşedaţi lângă briozoari printre vermi, 
căci dupe cercetările lui Brooks (1), larvele de lingala 
sunt nisce adevărați briozoari, 6r asemănările dintre 
brachiopodi și molusci sunt aparente și se observă nus 
mal la animalele adulte, 

Aceste ipotese, de și întrunesc tste probabilitățile 
până acum, totuși sunt departe de a putea fi admise fără 

restricțiuni. Nu ne putem Ens& opri de a găsi ingeni6să 

și logică apropierea făcută de Haechkel întră aceste ipotese 
și resultatele la car! a ajuns astădi limbistica comparată. 
Sa demonstrat în adevăr că fiă-care grup de forme lim- 

” bistice sunt de origină monofiletică, precum pare 'a se 
dovedi pentru cele patru grupe tipice de animale: ast-fel 

| limbile indo-europene derivă dintruă limbă ariană pri- 
mitivă ; 6r limbile imperfecte ale raselor inferidre sai 
format independent unele de altele, ati avut adică uă o- 
rigină polifiletică, ca zoofitele din protozoi, ca prolozoil 
din monere. 

Următorul tabloii sâă arbore genealogic, prin care ter- 
" minăm aceste „consideraţiuni generale, este destinat a 
resuma tote ipotesele relative la genesa, ființelor, dând 
tot uă dată și uă idee despre organisarea.sisteraatică ce 

noi admitem pentru regnul animal. | 
Esaminarea analogiilor și a legăturilor între diferitele 

clase ale acestor tipuri, precum și între ordinile acestor 
clase nu "și află locul cl aci, fiind mai mult cestiuni de 
clasificare de cât de filogeniă. 

(1) In Chesapeak zoological Laboratory — Balţimore U. S. 1880,
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SINOPSIS 
DE CLASELE ANIMALELOR (1), 

  

l-ul TIP. PROTISTE (2), 

Organisme neutre, mict, cu structura simplă, fără organe sii țest- tură formate din celule, lipsite de dublul înveliş, care provine 
din dot foiţe germinative, 

I-a Clasă, Monere (Haeckel). 
a. Lobomonere (Haeckel). Protamoeha 

„_b. Rizomonere (Haeck.. Protomyza, Bath ybius, 
c. Tachimonere stii Schizomiceţi (Bacterii). 

PBacteriumu, Vitrio, Spirillun. 
2-a Clasă. Lob6se (Carpenter). 

a. Gimnolobâse (Ilacck.). Amoca, Podostoma. 
b. Tecoloh6se ([aeck.). Arcetia, Difugia, Quadrula, 3-a Clasă, Gregarine (Dufour), 
a. Monocistide (Stein), Alonocyctis. 
b. Policistide (ITacckel), Didimophyes. 

4-a Clasă. Flagelate (Ehrenberg). , 
a. Nudoflagelate (Iacek.), Fuglena, Phacus. 
b. Tecoflagelate (IIaeck.). Salpingoecu, Dinobryon. 
e. Cilioflagelate (. Miiller). Peridinium, Ceratium, 
d. Cistoflagelate (IHacck.). Aoetiluca, Leptudiscus. 

5-a Clasă, Catalacte (Ilaeck.). Magosphoera. 
6-a Clasă. Ciliate (. Miller) Unfusori!). 

a. Olotrichi (Stein). Para mecium, Trachelius, Prorodon. 

(1) Acest tabloi, întocmit după cole din urmă resultate ale cercetărilor morfologica embriologice, este util de consultat pentru purtea specială a acestuY %p. 
(2) V. JZaeckel Das Neich der Protisțen,



DE CLASELE ANIMALELOR! 217, 
b. Eterotrichi (Stein). Bursaria, Stentor, Freya, e. Îpotrichi (Stein), Chilodon, Ozytricha. 
d. Peritrichi (Stein). Ophrydium, Vorticel?a, 

Trichodina, 
7-a Clasă, Acinete (Ehrenberg). 

a. Monacinete (Hacchkel). Podophrya. 
| b. Sinacinete (Haeck.). Dendrosoma. 

„a Clasă; Labirintulee (Cienkowsky). Zabyrinthula. 
B-a Clasă, Bacillarii scă Diatomee, 

a. Naviculate (Ehrenberg). Navicula, Cocconeis. 
b. Echinellate (Ehrenberg). Coeconema, Achuantes, 
€. Lacernate (Ehrbg). Frustulia, Glceonema. 

10-a Clasă. Fungi stă Ciupercă (Linneă). 
„a. Ficomiceţi, Afucor, Penicillitm, 
b. Coniomiceţi. Ustilago, Puceinia, 2 
c. Ascomiceţi. Morchella, Claviceps. 
d. Gastromiceţi. Lycoperdon, Phallua. 
c. Îmenomiceţi. Agaricus,. Boletug, 

I-a Clasă, Mixomiceţi (WYaliroth). . 
a. Fisaree. Physarum. Aetalium. | 
b. Stemonitee. Stemonitis, Diachea. . 
c. Trichiacce Lycia, Areyria. „ - 
d. Licogalee Lycogala, Reticularia. (1) 

12-a Clasă. Talamofore (Hertwig). a 
a. Monostegit ('Orbianş). Gromia, Coruuspira. 

_b. Polistegir. (Ilacckel', Miliola, Lituola. 9 
c. Monotalamr. (AM. Schulze. Orbulinu, Lagena. * 
d. Politalami (Breşn) Globigerina, Atmmuliteg. 

Alecolina, 
13-a Clasă, Eliozuari (Hacckel). 

a. Afrotorace. Actinophrys, Actinosphaerium. 
b. Calarotorace. Acantocystis. „: 
c. Desmotorace, Hedriocystis, „Hyalolampe. 

H-a Clasă. Radiolarir (J. Miller). | 
a. Pancolle. halassicolla, Sphacevozoumn. 
b. Panacante. Acanthometra. ÎN 
c. Pansalenii. Aulacantha, Aulosphaera, 
d. Plegmidee. Acanthodesmia. 
e. Sferidee. Collosphacra, Ialiomma. 

„f£. Discidee, Zrematodiscus, Astromuna, 
g. Cirtidec. Cyrtocalpis, Botryocampe. 

(1) Aceste 3 clasa (9-a, 10-a și 11-a) sunt considerate da cej may mulţY ea criptogama.
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II-lea "TIP. CELENTERAȚI (1). 
Animale cu organe celulare diferențiate, cu simelrie radială mat 

tot-deauna, avînd uă cavitate digeslică, în care se vârsă un 
sistem de canale periferice (sistem gastrovasculan), 

“I-a Clasă, Poriferi sâă SpongianI (Bureţi). 
a. Mixospongide. Zlalisarea. e 
b. Fibrospongide. Spongia, Rentera, Fuplece 

, tella, Hyalunema. | a : 
„_„& Caleispongide. Grantia, Leuconia, Sycon. . + 

2-a Clasă, Antozoari stii Polipi. , 
a. Alcionari, Aleyoniun, Pennatula, Gorgonia, Isis, 

Coralliu, Tubipora. a 
b, Zoantarii, Antipathus, Actinia, Cerianthus, Poritea, 

Madrepora. Fongia, Astraea, Oculina. 
"3-a Clasă, Idromeduse sâit Polipomeduse, 

8, Idroide. Millepora, Hydra, Hydractinia, Sarsia, 
Fudendrium, Tubularia, Oceania, Sertularia, 
-* Campanularia, Aeguovea, Geryonia, ete. 

b, Sifonofore. Physophora, Physalia, Diphaes, 
Velella. 

c. Meduse, Pelagia, Aurelia, Cyanea, Bhisostoma, 
Cassiopea. * 

d. Calicozoari. Lucernaria, Carduela. 
4-a Clasă, Ctenofori. : 

"a. Euristoml Beroe, Rangia. : 
b. Globuloșt. Cydippe, Merteusia, Callianira, 
e. Panglicaţi. Cestun, 
d. Lobaţi. Bolina, Mnennia, Calina. 

III-lea “TIP. VEBNI (2). 
„Animale cu simetrie bilaterală; corp nearticulat, sei înelat stii for- 
mat din segmente omonome, provălule de canale aquifere. Lipsesc 
membrele articulate ; embrionul se desvoltă fără linia primitivă, 

A. FORME TIPICE 

l-a Clasă, Platielminţi. 
a. Cestoqi. Zacnia, Bothryocephalus, Ligula, Caryo- 

Phallacus, 

(1) V. Aardo, System der Schwâmme, Schmidt, Grundzăge einer Spongienfauna dos Adria- 
tischen Meeres. Jfacckel, Die Kalkschwâmme, Dana, Stracture and classification of zoophytes, 
Ailne- Edicards şi Jlaime, Histoire naturelte des Coralliaires. Lesson, listoire naturelle des 
zoophytes. acalephes. Gegeubaur, Studien âber die Ctanophoren. 

(2) Dujardin, Ilistoire naturelle des Helminthes, Dacaine, Traitg des entozoaires, De Qua-
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b, Trematodt. Distomum, Tristomum, Gyrodactyluş, 
c. Turbelariaţi.. Vortez, Concoluta, Planaria, 

| d. Nemerţi, Nemertes, Borlasia, Polia. | 
2-a Clasă, Xematelminți. 

a. Acantocefali. Fchinorhyuchus. 
b. NematodI. Ascaris, Strongylus, Zilaria, Trichina, 

Mermis. 
e. Chetognaţi. Sagitta, 

3-a Clasă, Rotatori. 
Floscularia, Xotommata, Brachioius.' 

+a Clasă, Gefirienă. N 
a. Inermi. Priapulus, Sipunculus, 
b. Armaţi, Eechiurus, a 

5-a Clasă, Anelide, 
: a. Hirudinee, Z/istriobdella, Iirudo. ” 

b. Chetopoqi, (Policheţi), Arenicolă, Phyllodoce, Syllis, Xereis, 
Terebelia, Sabella, Serpula. 

e. Oligocheţi. Lumbricus, Nais, Capitella. 

"B. FORME DE TRECERE 

"6-a Clasă, Briozoari (Polyzoa). 
a. Lofopodi. Cristatella, Plumatella, IN 
b. Stelmatopoqi. Crisia, Tudulipora, Flustra, Cellepora, 

| Eschara. ” 
„7-a Casă, Brachiopoqi (Palleobranchi), 

a. Ecardine. Lingula. 
b. Testicardine. erebratula, Crania (D. 

S-a 6lasă. Enteropneuste, 
Balanoglossus (se legă cu Echinodermii), 

9-a Clasă. Onichofore aa 
Peripatus (se 16gă cu „Artropodi!). 

10-a Clasă. Tunieaţi (în legătură cu vertebraiele). . 
N - a. Appendiculari. Appendicularia. 

b. Sinascidil. Botryllus, Amavaceium, 
e. Ascidil simple. Ascidia, Clardlina. 
d. Salpiforme. Pyyosoma. 
e. Salpide. Saipa, Doliolirue . 

drcfages, Histoiro naturelle des Annelcs, Fan Bencden el Dumorticr, Hist, 
composes d'eau douce, JMilnc-Edicards, Observations su 
fhicrs, Ascidies simples des câtes de France, ș.a, 

(1) Aceste dot clase formeză trecerea la molasct, 

nat. des polipea 
r les Ascidies composces Lacase-Du-
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IV TIP. ECHINODEBRNII (1) 

Animale cu simetria radiată (quinară), cu dermaschelet încrustat 

cu calcar, având tub digestiv distins de aparatul vascular, 

şi un sisten de canale ambulacrale. 

j-a Clasă, Crinoide. .- 
| a. Brachiari. Pentacrinus, Cyathocrinus, Antedon. 

b. Blastoide. Elaeacrinus, Pentremites. 

c. Cistide, Bdriaster, Sphaeronites (fosile), 
2-a Clasă. Astervide (Stelleride). 

a. Asteride. Asteria, Brisinga ! 

„b. Ofiuride, Ophiura, Fury yale. 
3-a lasă, Echinide. 

a. Repulate. Cidaris, Echinus, - 

b. Clipeastroide. Clipeaster, Scutella. 

€. Spatangoide. Ananchytes, Spatangus. 

4-a Clasă Holoturii. 
a. Pediculate. Holothuria, Cucumaria. 
b. Apode. Molpadia, Synapta. 

V. TIP ARTROPODE. 

Animale zigomorfe, cu corpul format de inele eteronome, cu meni- 

Ore articulate, cu creer! şi lant ganglionar ventral. Eimbrionul 
se desvoltă dinti: uă liniăd primitivă. 

la Clasă. Crustacei (2). 

a. Cirripedi. Lepas, Coronula, Bulanus, Peltogaster. 

b. Copepoqi. Cyclops, Caligus, Lernaea, Argulus. 

e. Ostracoqi, Cypris, Cythere, Cypridinu. 
d. Fillopodi. Pofiphenus, Daphuia, Apus. 

(Aci se aștdă 'Xifosurii şi Trilobiţil). 
e. Edrioftalmi.. Cyamus, Gammarus, Phronimus, Pranyza 

C, /mothoa, Asellus, Oniscus. 

f. Podoftalmi. Squille, Musis, Puluemon, stueus, Pagurus, 

Dromia, Maju, Cancer, Gecarcinuts. 

2-a Clasă, Aracnide (3). 
a. Linguatule. Pentastomum, 

b. Acarieni. Sareoptes, Izodes, Mydrachue, Picnogonum. 

(1) “Agaasia et Desor Catalogue raisound de la classe des Echinodermes. Ed. Perrier Râsi- 
aion des Stellerides du Muscum, 

(2) Milne-Fdiards. ilist. Nat. des Crustaces, Zenher, System der Crustaceen. 
48) Koch. Ubersicht des Arachniden-System, dluhn şi Koch, Die Arachniden,
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e Tardigrade. Aretiscon, Fehiniscus, 

d. Arlrogastri. Galcodes, Scorpio, Phalangiun, Telyphonus. 

e. Aracnide. 3/ygale, Iycosa, Theridium, Tegenaria, Epeira. 
3-a Clasă, Miriapodi (1). 

a. Chilognaţi. Julus, Polyzounm, Glomeris. 

b. Chilopodi. Scolopendre, Geophilus. 

4-a Clasă, Insecte (2). 
a. Ortoptere, Podura, Forficula, Mantis, Acridiumn, Gryllus, 

Thrips, Embis, Termes, Ephemera, Libelula. 

b. Neuroptere. Sialis, Panorpa, Myr meleon, Phryyune. 

c, Strepsiptere. Nenos, Sfylops. | 
d. Emiptere. Coceus, Aphis, Cicada, Tulgore, 

Nepa, Acanthia,  Pentatoma. * 

e. Diptere. Zlippobosea, Musca, Oestrus, Tabanus, Bibio, 

Culex, Tipula, Pulex. 

4 Lepidoptere. Z'inea, Pyralis, Geometra, Catocula, 

Bombyr, Cossus, Sphinx, Pieris, Vanessa, 
g. Coleoptere. Coceinella, Curalus, Melolontha, Lucanus, Cur- 

culio, Lita, Meloe, 
b, Imenoptere. Iormica, Apis, Sphez, Cynips. 

VI'TIP. MOLUSCI (3). 

dnimale zigomov/e nearticulate, cu corpul măle, fără schelet, a= 
end un picior ventral, uă scoică secretată de mantel, 

şi ganglione cerebrale, pedidse şi viscerale. 

l-a Clasă, Lamellibranchi. 

4. Asiloniaţi, Ostraea, Peelen, Mytilus, 

b. Sifoniaţi. Venus. Triduena, Cardin, Pholae, 

2-a Clasă, Scafupogi. 
9, Solenoconci. Dentaltum. 

3-a Clasă. Gasteropoţi. 
a. Pteropodi, Hyalaea, C, pibulia, Clio, 
b. Platipodr. Zeliz, Jaliotis, Turbo, Conus, Oliva, 

Turritella, Cassis, Doris, Phyllirhoa. 

"e. Eleropodi. Carinaria, Atlanta, 

d-a Clasă. Cefalopoţi. 
- a. 'Tetrabranchi, Nautilus, Ammonites, 

b. Dibranchi. Sepia, Zoligo, Octopus, 

11) P. Gervais, Etades pour sortir A I'histuire nat, des Mgriapodes, 

(21 Blanchard ct Brulle Ilist, nat, des inzectes, Airby and Spence, intr. to Entoraology 4. a, 
(3) Reate. Conchologia Icaniea, Woodiesrăd, Manual de UC uchiliologie, Adams, The genera o£ 

the recent mullus ca. .
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VII 'TIp. VERTEBRATE, Animale Zigomorfe, cu scheleț înteru cartilaginos sâi 0505, format de uă ază cu prelungiri dorsale şi ventrale, limitând uă cavitate rachidiană şi alta ciscerală; cu două perechk de membre cel mult, l-a Clasă, Peser (1). 
a. Acrany. Amphiozus, 
b. Ciclostorar. AMyzine, Petroniyzon, c. Selacianţ, Chimaera, Scylliu, aja, Zorpedo, Aci- penser, Pycnodus, Polipterus, Lepidosteuş, d. Teleostienr, Syngnathus, Diodon, AMuraena, Gymnotus | - Clupea, Esoz, Silurus, Gadus, Labrus, Perca, Aullus, Anavas, Mugil, 

c. Dipnoier, Ceratodus, Lepidosiren. 2-a Clasă, Datraciany SG Amfiii (2), | , 
a. Apode, Ceecilia, Archegosaurus (fosil). b. Urodely, Siren, Proteus, AMenopoma, Salamandra, . €. Anure, Pipa, Rana, Bufo, IIyla, 3-a Clasă, Reptile (3, 

, a. Olidiany, Coluber, Python, Natriz, Boa, Vipera, Crotalus, Naja, 
b. Sauriane, L.acerta, Anguis, Chanmacleon, Iguana, Scincuş. 
t. Enaliosaariane, Plestosaurus, Tehihyosaurus, Xothosaurus (fosile), . d. Crocodiur. Crocodilus, Alligator, e. Cheloniani. Testutio, Cistudo, Trionyz, Emnyys. d=a Clasă, Păseră (4), 

- a. Palmipede. Aica, Podiccps, Cyenus, Înser, Anas, bio. medaca, Laruş, 
b. Grale (păsări de baltă), Charadrius, Otis, bis, Scolopaz, Ardea, Ciconia, Gus, t: Galinacer, lector, Gallus, Perdiz, Coturniz,: Pha Sianus, cleagris. d. Columbe, Cohemba, Tituy. . e. Acăţătore, Picus, Cuculus, Yunz, Psiltacug, - 

(0 Either, Catalogae of the fistes in the British muscam, d, Cazier cl Palenelennes, 
Histoire natarele des Poissobs; Dumeril, Ichihyologie. (27, Wagler, Naturliches System der A înphibien. Sthreiter, Metpetologia Europaes. 

(3) Dumeril ei Bibron, lerpctologie generale, Filzinger, Systema Repti lium. Schreiter, op, tit. 
(4) Zenuninek, Manuel d'Ornithologie. Latham. A general historș ot birăs, Atzley, On the 

Olazification o£ the birds: Vatmanu. Natargeschichte dep. Vâgel Deutsculenăs, | Ă
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î. Păsărele. Zochilus, Hirundo, Corvus, Lanius, 

Sylzia, Fringilla, Alauda, 
8. Răpitâre. Falco, Aquila, Vultur, Striz, 
h. Alergătâre. Struthio, Rhaca, Gasuarius. 

5-a Clasă, Mamifere (1), 

APLACENTARE, 
a. Monotremi. Echidna, Ornithorhunchus. 
b. Marsupiall. AMacropus, Phascolomys, Dasyurus, 

PLACENTARE ADECIDUATE. 
e. Nedinţaţi. Marmecophaga, Dasypus, Manis, Megutherium, d. Cetacel. Balaena, Phayseter, Delphinus, AMonodon, 

| Manatus, Halicore. " 
e. Perissodactili, Zapirus, Rhinoceros, Equus, 
f. Artiodactilr, Anoplotheriuu, Sus, JMippopotamus, şi 

t6te rumegătârele, . - 

PLACENTARE DECIDUATE, 
_g. Probosediany.. Llephas, JMastoron, Dinotherium. 

h. Rodătâre, Mus, Sciurus,. Castor, Ilystriz, Lepus, 
i. Insectivore. Talpa, Frinaceus, Sorez, i 
Î. Pinnipede. Phoca, Otaria, Trichechus, 
k. Carnivore. Felis, Canis, Vulpes, Ursus, Mustela, 
1. Chiroptere. Vespertilio, Rhinolophus, Pteropus, 
m. Lemurieni, Galeopithecus, Lemur, Chironys. - 
ni. Primate, Cynocephalus, Cercopithecus, Satyrus, 

Troglodytes, Ilomo (2). 

(D Qeafroy Si. Jlilatre ot Fe. Cutier, Mist, dat. des masimifăres; “Qereais, ilist. nat des mammifăres. Blasius, Die Sâugothiere Deutschlands. 
(2) Cons. ca opurl generale de clasificare; 

Buffon et Suites â Buffon: . | . , 
ticier, Organisation da REgic Animal, 

Claus. Tractat de Zoologiă. 

Haeckel. Opurile transfotiniste. LL | 
Bronn. Classen und Ordnangen des. Thierreick, - - „ă 
Fauna Ilaliana ţin curs de publicaţie).
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—————— 

I. La pagina 22 (fibrina) : 

Primele pagine ale acestui op eraii tipărite când avul cunos “ință despre sludiul făcut de D. Leon Frederieq (1), de la Cand, asupra substanțelor albuminoide din sânge. 
" Basându-se pe faptul că aceste substanțe se coagul€ză la diferite temperaturi, [). Frâdericq a recunoscut trei substanţe albuminoide în plasma sângelui. Una dintr'ânsele se precipită la + 56. şi autorul crede că s'ar putea refera la fibrinogenul luj Schmidt, şi ar aparține grupei globulinelor ; după 'acâsla se precipită para- globulina și înfine albumina propriii disă.— Autorul studiâză acum rolul ce pot. avea aceste substanţe în. formațiunea fibrinei. Cuseina este supusă fermentaţiunei în doă moduri, după cum organismele cari o provocă sunt derolii s GU anaerobii, adică oxi- dâză sâi reduc substanţele organice ; se produce un chiag analog cu acela din stomacul rumegăldrelor, care coaguleză caseina, și un fel de pepsină care lransformă caseina în pepton solubil. A- cestă transformare ar fi datorită, după Duclaux (2), unui sim- plu fenomen de idratațiune, 

II, La pagina 23 (emoglobina) 
D. Hufner (3) a studiat acţiunea oxigenului Și a oxidului de carbon asupra emoglobinei, și a constatat că un gram de emo- 

(1) In Archives de Zoologie experimentale. Vol, VI, (2) Notă la Academia de sciințe din P 
embre 1880. 

(3) Untersuchungen zur 
mische Gesellschaft, 1880. 

aris. Comptes Rendus din 2 Noa 

physikalischen Chemie der Blutes. Deutsche Che.
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globină fixeză 1,2 centimetri cubi de oxidele carbon şi 1.202 de 

oxigen, în condițiuni egale. Emoglobina având greutatea molecu- 
lară de 14,133, resultă căpeniru ozicmoglobină acest pond. este 
de 14,165. 

In privinţa ferului care se găsesce în globulele sângelui, se ad- 

mitea că el ar fi combinat cu emoglobina. Joly (1) ânsă suţine că 
metalul nu se află acolo de cât în stare de fosfat. 

L. Frcdericq (2) a descoperit în sângele caracatitei (Octopus 
vulgaris) uă substanţă albuminoidă, coagulabilă, care formeză cu 
oxigenul uă combinaţiune de culore albastră închisă; ea jocă 

rolul emoglobinci din sângele vertebratelor: de acea sângele vâ-. 
nos al animalului este incolor pe când cel arterios este albasiru.. 

Autorul a numit acâstă substanță emocianină şi a constatat că. 

_ conţine uă mare proporțiune de cupru, care jâcă același rol ca. 

ferul din 6moglobină.; 

HI. La pagina 30 (lecitina): 

- Doui fisiologisti din Manchester, (iamgee și Blankenhorn (3) ati 

reuşit să prepare uă substanță cristalisată, de uă composiţiune 

mai complexă de cât lecitina, şi care se giisesce în creeri ; acestă 

substanță fusese descrisă âncă din 1865, de către Liebreich, sub 
numele de protagon, dâr i s'a negat până acum qualitatea de com- 
pus fosforat definit. Inv&ţaţii engleși Vaii obținut din creeri de boi 
sub formă de cristale microscopice, dispuse în rosete, de culore 

albă și neigroscopice. Din analisele quantitative făcute, ei ai de- 
dus pentru protagon formula empirică C,co9 Haos Azs Ph Oss. 

IV. La pagina 32 (glucosiii): 

D Boutroux (4) a studiat un fenomen singular.de fermentaţiune 

la glucosiu, datorit unui organism noii, pe care '] numesce icro= 
coccus oblongus ; acesta determină combustiunea parţială a zaha- 

-(1) Comptes-rendus. 1879. 

(2) Comptes-rendus, Decembre 1878. 
(2) On the Existence of Liebreiclvs protagon in the brain. Proceedings 

of the Royal society, June 1879. 

(4) Sur une fermentation nouvelle de la glucose, 1880.
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rului, în urma căreia se for m6ză un compus cu proprietăţi ac ide! 
cate :0%, numiti acid zimogluconic. 

V. La pag. 32 (lactosă):. 

D-nii Mills şi Hogarth (1) au făcutii cercetări asupra polarităţii 
şi asupra solnbilitei zaharului din lapte: ei ai constatat că'cea 
dântâiit este mare la începutul ' esperienței (920,63) și scade, cu 
cât durâză acţiunea luiminei, până la 590,17. Solubilitatea lactosei, 
din contra, cresce cândi substanța esle în contact cu apa mai 
mult timp, de la 4 parte în 10,64 de apă, la 1 parle în 8.23 de 
același liquid. 

VI. La pagina 45 următârele (morfologia celulei) : 

Cercetările lui E. Klein asupra structurei celulelor şi a nucleu- 
rilor (2) aruncă uă vie lumină asupra morfologiei elementelor ce- 
lulare . 

In celulele stomacului şi ale mesenterului unui tritou, Klein a 
observat că nucleurile sunt străbătute de uă rețea de fibrile s6i 
subțiri, netede şi cilindrice, sei membrandse, neregulate și cilin- 
drice. Nueleolii lipsesc în forte multe casuri ; acolo unde se pare 
că ei esistă, nu se verifică decăt uă îngroşare sâii uă alipire una de 
alta a fibrilelor rețelei intranueleare. Membrana nucleară nu este 
de cât uă îngroșare periferică a rețelei fibrilare. 

In celulele” epiteliale se observă uă rețea de fibrile și în sub- - 
stanța celulară, formată de mucină, firele esterne ale celulelor o- 
piteliului intestinal ar fi chiar în legătură cu aceste fibrile, cari, 
la rândul lor, se lâgă cu fibrilele nucleare. 

In fibrocelulele nesenterului nueleurile ovale conțin fibrile cari 
es în mănunchiii pe la polii nucleului, unde câte uă dată se află 
„chiar, uă mică deschidere rotundă, pentru acest. scop, şi se con- 
linuă cu fibrilele celulei musculare. 

Atât rețâua fibrilară intranucleară cât şi cea intracelulară sunt 
„forte desvoltate în corpuseulele conjunelive și în fibrele nervâse; 

(1) Rescerches on lactin. Proceedings of the Royal society 1879. 
(2) On the structure of celulae and “of - nuclei. Quarter Journal of 

Microscopieal science 1578 a a .
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aci nu s'a constatat nici uă legtitură, între cilindrul axei și între 
fibrile. 

VII. La pagina 49 (clorofila animală) : 

D. Patrick Geddes, de la Aberdeen, (1) a studiat clorofila din 
Convolula Schultzii (planariă) și a vădut că aceste animale des- 
voltă oxigen în presința luminei ; clorofila dă nascere unui ade- 
vărat amidon, care alhăstresce iodul. 

„VIII. La pag. 78 (epiderm): | 
Ultimele studii ale lui Ranvier (2) asupra celulelor din roțcua 

mucâsa a lui Malpighi arâtă că aceste elemente sunt unite între 
densele prin filamente de protoplasma comune, cari posedă la midlocit uă umflăturăi, în forma unui nod; acestnod nu râsultii, după 
cum susține Dizzozzero, din fusiunea a dou& filamente de prolo- 
plasma ; ci ar fi un organ elastic care contribue a lărgi spaliurile 
intercelulare, prin cari circulă liquidele nutritive. 

Celulele epidermului se formeză, la supratața papilelor dermu: 
iui și în depresiunile interpapilare; ele se rădică din ce în ce la 
suprafață, formând de asupra papiielor un sirat uniform, cu celule 
orizontale, numit de Ranvier lacul corpuluă amucos ; aceste celule 
se turtese apoi spre a forma stratul grânulos superficial: Gr ele- 
mentele dintre papile se comprimi în laturi și se aș6dă în rânduri 
strînse. a 

| 
IS. La pagina 98 şi urm. (țesetură conj unctivă) : 

Ca esemplu de activitate proliferantă ce pot dobândi elementele 
teseturci conjunelive, cităm casul espus de D). Poinearre (3), care a 
observat. uă prodigi6să proliferație nucleară în țesătura conjunctivă 
pulmonară a animalelor ținute mat multe luni în sala de” epura- 
țiune a unei usine de gaz. 

N. La pag. 103 (Cornea) : 
După -]. Renaut (4) țesătura conjuntivă a corneci nu ar fi con- 

(1) In Archives de zoologie expâriinentale tom. VIII, 1880. 
(2) In Comptes-rendus Octobre 1879. 
(3) In Comptes-rendus din 23 februariă 188. 
(4) In Comptes-rendus Ianuariii 1980,
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linenă canalicule umorale, ci un sistem de crăpături ocupate de- 
esp ansiunile protoplasmatice ale celulelor din corpuscule, 

"XI. La pag. 140 (Țeseturăi dintară) : 

- Magitot (1) susțin: ză dentina trebue privită ca uă țesătură fi- . 
brilară închisă întru masă omogenă și resistentă, care nu posedă . 
structură canăliculată,  Aceea-și interpretare dă autorul şi fes&- 
turei 0sose, 

II. La pag. 146 (Tesetură musculară) : 

. D-nii Cieddes și. Beddart (2), studiând muschii: sgâriali la Echi- 
nodermi, conchidii că neregularitatea ce se observă la sgârietu- 
rile acestor muschi s'ar esplica prin teoria propusă de curend de: 
Hayeraft, Acest istologist susține că fibrilele musculare n'ar fi nisce 
cilindre, ci ar fi având curmături din distanţă în distanță și că 
sgârietura n'ar fi de cât un fenomen optic datorit răsfrângerei- 
ncegale a  luminei prin fibrilă, 

(1) In Com ptes-rendus 31 Aai 1880. 
(2) In Comptes-rendus din 7 Februariă 1881. 
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