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fig. 1. Giardia.
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2. Clasa rizopode cuprinde animediul marin, de
male care ｰｯｵｬ･｡ｺ＠
｡ｰ＠
dulce, salmastru ｩ＠ solul umed;
unele sunt parazite. Au proprietatea de
a emite pseudopode cu rol în ｬｯ｣ｭｩ･＠
ｩ＠ în capturarea hranei prin ｦ｡ｧｯ｣ｩｴｺＮ＠
Unele rizopode (Mosligamoeba,
pseudopode; dar ｩ＠ un
fig. 4) ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
flagel .
Foraminiferii (fig. 5, o) ｩ＠ ra- .
diolarii (fig. 5, b) ｴｲｩ･ｳ｣＠
în mediul ·
moartea organismelor are loc depunerea ￮ｮｶ･ｬｩｵ＠
pe fundul ｭｲｩｬｯ
Ｌ＠
. moartea organismelor are loc depunerea ￮ｮｶ･ｬｩｵ＠
pe fundul ｭｲｩｬｯＬ＠
formându-se sedimente calcaroase
(creta) sau roca ｳｩｬ｣ｯ｡＠
ｮｵｭｩｴ＠
radiolarit.

Fig. 4. Mastigamoeba.

3. Clasa sporozoare include specii parazite care produc boli grave la animale ｩ＠ .
spori cu care ｲ･ｺｩｳｴ＠
｣ｯｮ､ｩｬｲ＠
mediului
om. Întrucât în ciclul lor evolutiv ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
extern, se numesc sporozoare. Dintre acestea, mai important este-plasmodlui - malariei,
care ｴｲｩ･＠
parazit În sângele omului, producând malaria.
care este ｴｲ｡ｮｳｭｩｯｵｬ＠
ｍ･ｮｩｯ｡＠

acestei boli!

Babesiile, descoperite de savantul român Victor
cornute.

bolii este
ｔｲ｡ｮｳｭｩｾｴｯｵｬ＠

｣Ｇｰｵ｡Ｎ＠

vitele

Ｌ＠ ￮ｭ｢ｯｬｮｶ･ｳ｣＠

Speciile din genul Nosema

iar coccidiile ｰ｡ｲｺｩｴ･＠

larvelor fluturelui de ｭｴ｡ｳ･Ｎ＠

ｂ｡｢･

ｰｳｲｩｬ･＠

boli grave
ｰｲｯ､ｾ｣＠

iepurii.
ｩ＠

4. Clasa ciliate cuprinde animale libere în .apele dulci, salmastre;
nisipuri umede, parazite
ｩ＠

simbionte. Au ca organite de ｭｩ｣｡ｲ･＠

Structura ciliatelor se

lui. Astfel, ingerarea hranei ｩ＠ eliminarea ｰｲｯ､ｵｩｬ＠
mare (macronucleu)
ｩ＠

ｴｯ､｡

Ｌ＠

ｶｩ｡＠

a corpu｣ｯｭｰｬ･ｸ＠

doi nuclei : unul
･ｸｩｳｴ＠

altul mic. micronucleu, cu rol deosebit în reproducerea ｳ･ｸｵ｡ｴＮ＠

Parameciul este consuntator de bacterii, care contribuie la
fayorabile pentru

în

nefolositori nu se mai fac pe ｴｯ｡＠

corpului, ci numai prin anumite regiuni. De asemenea,
ｳｵｰｲ｡ｦ＠

ｩ＠

citi, membrane etc.

printr-o organizare mai
｣｡ｲｴ･ｩｺ＠

ｳｲ｡ｴ･＠

celorlalte specii din mediul

hrana puietului de ｰ･ｴ

ｳｵ＠

ｭ･ｮｩｲ｡＠

(lacuri,

｣ｯｮ､ｩｬｲ＠
｢ｬｩＩＬ＠

constituind,

Ｎ＠
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Fig. 5. Nevertebrate ｩ＠ cordate inferioare:
foraminifer; b- radiolar; c - Sycon; d - planarie; e -- Nereis; f- Chiton; g- miriapod; h - stea de mare;
i- arici de mare; j - Balanoglossus; k - ascidie; 1- Amfioxus.

SUBREGNUL J\fFTAZOARE
Metazoarele sunt animale pluricelulare, având corpul format din celule
specializate structural ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬＮ＠

ne z voIt are a

ｩｮ､ｶｵ｡ｬ＠

(o n t o gene t 'i ｣Ｉ＠

ｩ＠

･ｳｵｴｲｩ＠

a m e ta z o a-

､ｩｰｬｯＬ＠
ｰｲｯｶ･ｮｩｴ＠
dip. contopirea a doi ｧ｡ｭ･ｩ＠
de
r e 1 o r începe cu celula-ou, ｣･ｬｵ＠
sex opus (celule haploide). ｄｵｰ＠
ｦ･｣ｵｮ､｡ｩＬ＠
când ･ｸｩｳｴ＠
｣ｯｮ､ｩｬ･＠
necesare pentru dezvoltare, aceasta începe ｳ＠ se ､ｩｶ＠
imediat (fig. 6). Prin diviziuni mitotice succesil"e,
celula-ou ､＠ ｮ｡ｴ･ｲ＠
la o ｭ｡ｳ＠
ｾｦ･ｲｩ｣＠
de celule, ｮｵｭｩｴ＠
ｭｯｲｵｬ
Ｌ＠ cu aspectul unei mure.
Segmentarea continuând, celulele rezultate se dispun într-un strat ･ｸｴｲｮＬ｡ｬ｣ｵｩ､＠
blasＨ｢Ｏ｡ｳｴｯ｣･ｬＩＮｰｩｮ＠
cu lichid, formând blastu/a. Celulele
todermul cu o cavitate ｣･ｮｴｲＭ｡ｬ＠
｣ｯｮｴｩｵ＠
ｳ＠ se ､ｩｶＬ＠
iar o parte a peretelui blastulei se ｴｵｲ･＠
ｩ＠ se ｡､￢ｮ｣･ｴ＠
din ·ce în
ce mai mult în blastocel. Astfel. blastocclul se ｭｩ｣ｯｲ･｡ｺＬ＠
formându-se o ｰｴｵｲ＠
･ｸｴｲｨ＠
de celule, ectodermul, ｩ＠ alta ｩｮｴ･ｲ
Ｌ＠ e.ndodermul. Endodermul ｭｲｧｩｮ･ｴ＠
o cavitate
ｩｮｴ･ｲＬ＠
arhenteronul (intestinul primitiv), cu o ｳｩｮｧｵｲ＠
deschidere, ｮｵｭｩｴ＠
b/astopor.
ａ｣･｡ｳｴ＠
ｦｯｲｭ｡ｩｬ･＠
se ｮｵｭ･ｴ＠
ｧ｡ｳｴｲｵｬＮ＠
Deci, morula, blastu/a ｩ＠ gaslrula sunt principalele stadii în formarea ·
embrionului.
Spongierii ｩ＠ celenteratele se ｡ｦｬ＠
în stadiul de ｧ｡ｳｴｲｵｬ＠
(cu ､ｯｵ＠
straturi celulare); de aceea se numesc animale didermice (diploblaste).
Începând cu 'iermii, structura metazoarelor se ｣ｯｭｰｬｩ＠
prin formarea celei de-a
treia ｦｯｩ･＠
embrionare - mezodermul - ｩｮｴ･ｲ｣｡ｬ＠
între ectoderm ｩ＠ endoderm. ACeste
metazoare se numesc tridermice (triplob/aste). La tripoblastele primitive (viermii ｬ｡ｩＩＮ＠
mezodermul ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
un ･ｳｵｴ＠
compact, parenchimul. care umple ｳｰ｡ｩｵｬ＠
dintre organe.
Aceste ｭ･ｴ｡ｺｯｾｲ＠
constituie grupul triploblastelor acelomate, deoarece mezodermul nu
ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
cavitatea generalii, ｮｵｭｩｴ＠
ce/om.
La triploblastelc evoluate (de la viermii ｩｮ･ｬ｡＠
ｩ＠ ｰ￢ｮ＠
la mamifere) celulele
mezodcrmului ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
ｰ･ｲｩ＠
celomului. Aceste meta7.oarc sunt reunite în grupul tri｣｡ｶｩｴ＠
ploblaste/or celomate. În celom sunt situate organele interne. Prin- ｡ｰｲｩ＠
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Fig. 6. Segmentarea celulei-ou la metazoare.
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cclomice, lichidul din interiorul corpului ･ｸｲ｣ｩｴ＠
un rol din ce în ce mai important in
procesele de ｮｵｴｲｩ･Ｎ＠
ｲ･ｳｰｩ｡
Ｌ＠ ･ｸ｣ｲｩ＠
etc., constituind un mediu intern deosebit de
cel extern.
xx îl constituie ｩ＠ originea orificiuUn caracter important în xxxxxx
･ｶｯｬｵｩ｡＠ xxxxx triploblastelor
artrop<)de), orificiul bucal ｩ＠ are
lui bucal. La triploblastele inferioare (viermi, ｭｯｬｵｴ･Ｌ＠
originea în blastopor; ele se numesc protostomieni *. La triploblastele superioare (de la
echinoderme la vertebrate) orificiul bucal se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
la polul opus blastopomlui /
la anus. Aceste metazoare se numesc deuterostomieni.
acesta dând ｮ｡ｴ･ｲ＠
Prin ､ｩｦ･ｲｮ｡＠
celulelor, din cele trei ｦｯｩ･＠
cmbrionare ｲ･ｺｵｬｴ＠
･ｳｵｴｲｩｬ＠
ｩ＠ organele embrionului.
ｔｅｍ＠

figura 7
ａｮ｡ｬｩｺ＠

ｩ＠

componentele rezultate din fiecare
ｲ･ｩｮ＠

ｦｯｩｪ＠

･ｭ｢ｲｩｯｮ｡Ａ＠

f"1Jpi, ｾ＠

1pa,.,
ｅｰｩ､･ｲｭＬ＠

sangt; S/Sttm

circulator,
sisftm t'XCrttor1 sisttm

ｵｮｧｨｩｾ＠

din.fi, sistem
nervos,
Ectoderm organe de
sfm,t

1

Mezoderm

ｲｴ［ｯ､ｵ｣Ｎ＠

Endoderm

/

Sistem digestiv,
sistem resoirotor
/ / Fig. 7. Componentele rezultate din ｦｯｩ･＠

Subregnul metazoare cuprinde mai multe ￮ｮ｣ｲ･ｧｴｵｩ

emhrionare":
Ｚ＠

1. ￎｮ｣ｲ･ｧｴｵ｡＠
spongieri (S'pongia). Spongierii Ｈ｢ｵｲ･ｩＩ＠
sunt animale solitarc ·
sau eoloniale, libere sau fixate, în majoritate marine (Sycon - figura 5, c), dar ｩ＠ de
｡ｰ＠
dulce (Spongi/la) ; la noi în ｡ｲ＠
aceasta se ￮ｮｴ￢ｬ･＠
în Delta ｄｵｮｲｩＬ＠
in Lacul
Snagovetc.
.
Spongierul fixat are corpul îil ｦｯｲｭ＠
de ｣ｵｰ＠
(fig. 8). Peretele corpului este
ｳｴｲ｢ｵ＠
de pori ｩｮｨ｡ｬ＠
prin care trece permanent un curent de ｡ｰ＠
ce ｳ｣｡ｬ､＠
cavitatea corpului (atrium) ｩ＠ iese printr-un orificiu exhalant (oscul). Peretele corpului este
format dintr-un strat extern de celule - ectodermul - ｩ＠ altul intern - endodermul. cu
ｩ＠ flagel) . Între cele ､ｯｵ＠
straturi se ｡ｦｬ＠
o ｰｴｵｲ＠
gelacelule coanocite (au ｧｵｬ･ｲ｡＠
ｴｩｮｯ｡ｳ＠
ｮｵｭｩｴ＠
mez(mchim, care ｣ｯｮｩ･＠
ｩ＠ celule ce ｳ･｣ｲｴ＠
"scheletul", format din
spiculi de ｮ｡ｴｵｲ＠
｣｡ｬｲｯｳ＠
sau ｳｩｬ｣ｯ｡Ｎ＠

* de la grec-. protos = primul; .Homo =
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ｧｵｲＮ＠

endoderm Spicul i

Ee toderm

Nezenchim

Fig. 8. Spongier Ｈ

ｳ ･｣ｩｵｮ

･ ＩＮ＠

·

II. ￎｮ｣ｲ･ｧｴＺＭ｡＠
celenterate (Coelenterata). Celenteratele sunt animale acvatice, majoritatea marine, solitare sau coloruale, libere sau fixate Ｈｨｩ､ｲ｡
ｾ＠ meduza, corade mare). Ele se ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
sub ｦｯｲｭ＠
de polip, de ｲ･ｧｵｬ＠
fixat, ｩ＠ ｭ･､ｵｺ
Ｌ＠
lul, ､･ｩｬｵ＠
ｦｯｲｭ＠
ｬｩ｢･ｲＮ＠
Au simetrie ｲ｡､ｩＬ＠
corpul prezentând o cavitate ､ｩｧ･ｳｴｶ
Ｌ＠ care ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu exteriorul prin orificiul buco-anal, înconjurat de tentacule.
Se ｣ｯｮｳｴ｡＠
o ､ｩｦ･ｲｮ＠
a celulelor ectodermice; printre celulele de sustinere se
ｧｳ･｣＠
celule mioepiteliale (celule contractile), celule senzitivc ｩ＠ ｮ･ｭ｡ｴｯ｣ｩＬ＠
cu ajutoml ｣ｲｯ｡＠
animalul ｰ｡ｲｬｩ
ｺ ･｡ｺ＠
organismele cu care se ｨｲｮ･ｴ＠
sau se ｡ｰｲＮ＠
Endoflageli, cu rol în didennul este format din celule flagelate ｩ＠ celule glandulare ｦｲ＠
ｦｯｩ･＠
sunt separate printr-un strat ｳｵ｢ｩｲ･
Ｎ＠ gelatinos, numit mez::ogleeJ
gestie. Cele ､ｯｵ＠
in care sunt ｲｳｰ￢ｮ､ｩｴ
･＠ celulele nervoase (fig. 9).

Celula de
sus f.i ne re

.

Ectoderm [
Nezoglee

ｮ･ｲｶｯ｡ｳ＠

{

ｃ･ｬｵ＠

Enrlodm [

Celula ｧｬｯｲ､ｵﾷ＠
Fig. 9. Hidra de ｡ｰ＠

ｃ･ｬｵ＠

ｦｬｯｧ･ｴ＠

dulce- 'tmctura corpului
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Celenteratele se ￮ｮｭｵｬ･ｳ｣＠
asc:..uat prin înrnugurire
lenterate servesc drept ｨｲ｡ｮ＠
ｰ･ｴｩｬｯｲ
Ｎ＠
Din ￮ｮ｣ｲｧｴｵ｡＠
celenterate fac parte:
ｩ＠

sexuat prin
ｯｵＮ＠

1. Clasa hidrozoare cuprinde animale în majoritate marine, putine de
ｩ＠

ｳ｡ｬｭｴｲ

Unele ce-

｡ｰ

＠

dulce

Ｎ＠

Hidra se ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
sub ｦｯｲｭ＠
de polip fix sau cu mobilitate ｲ･､ｵｳＮ＠
Hrana o consti｡＠･ cdutuie nevertebratele mici care, atiris.e de tentacule, sunt paralizate prin ､･ｳ｣ｲ｡
lelor ｵｲｺｩ｣ｴｯ｡･＠
Ｈｮ･ｭ｡ｴｯ｣ｩＩ
Ｎ＠
2. Clasa scifozoare ｰｲ･ｺｪｮｴ
Ｌ＠ de asemenea, ､ｯｵ＠
ｳｴｲｩ＠
morfologice, scifopolipul
scifomeduza (mobil), exclusiv marine. Polipul este mic ｩ＠ solitar. Cavi tatcn
ｧ｡ｳｴｲｩ｣＠
a acestuia este ￮ｭｰｲｩｴ＠
prin patru septuri în patru buzunare. Scifomcduza sau
frecvent în Marea ｎ･｡ｧｲ
Ｎ＠
meduza de curent rece se ｧｳ･ｴ＠

(fix)

ｩ＠

3. Clasa antozoare, cu specii exclusiv marine, este ｲ･ｰｺｮｴ｡＠
nutnJ l prin
de mare (actîniile) ｴｲｩ･ｳ｣＠
ｩ＠ în Marea ｎ･｡ｧｲ
Ｌ＠ ｦｩｸ｡＠
de pietre, ｡ｶ ｾＱ ｮ｣ｬ＠
polipi. ｄ･､ｩ＠
culori foarte Yii ＨｲｯｩＬ＠
albastre. verzi etc.). Cavitatea ｧ｡ｳｴｲｩ｣＠
este ￮ｭｰｲｩｴ＠
pri n sept uri
ｭｲｩｬ･＠
calde; ｡ ＮＺ｣ ｴｩ ｮ＠ au
in mai multe lqje. Coralii sunt tot antozoare care ｰｯｵｬ･｡ｺ＠
forma unor tufe de ｣ｵｯ｡ｲ･＠
ｲｯｩ
･＠ sau ｡ｬ｢
＠ iar ;;chelctul lor este calcaros. Coloni ilc de
corali fonneaz.1 recifele sau insulele de corali.

ID. ｮ｣ｲ･ｧｴｵ｡＠ￎ
viermilor ｬ｡ｩ＠
(Piathelminthes) cuprinde specii lilxTc.
în apele marine. dulci ｩ＠ în solul umed (planariile), ｩ＠ specii parazite (t niilc
ｩ＠ fasciolele). Structura corpului s-a complicat prin formarea celei de-a treia foi\C
embrionare - mezodermul. Mezodennul ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
mai multe categorii de celule care
Ｚ＠ respiratorie, ｦ｡ｧｯ｣ｩｴｲＬ＠
de acumulare a ｧｲｳ
ｩｭ
ｬ ｯ ｲ＠
ｩ＠
îndeplinesc diferite ｦｵｮ｣ｩ
glucidelor.
ｲｳｰ￢ｮ､ｩｴ･＠

e Cum se numesc asemenea metazoare? Ce fel de simetrie au?
Ｌ＠ cu organe de reproducere complicate.
În majoritate sunt viermi ･ｮ｡ｦｲｯ､ｩｨ
Din ｡｣･ｳｴ＠
ｩｮ｣ｲ･ｧｴｵ＠
fac parte ｵｲｭｴｯ｡･ｬ＠
clase: turbelariate. ccstodc
trematode.
ｴ＠

1. Clasa turbelariate (planarii). Cele mai multe specii de planarii ｴｲｩ ･ｳｬ＠
lilx·1 în
izvoare, pâraie ｩ＠
râuri, pe sub frunze sau pietre. Au corpul turtit dorsoventral ｩ＠
acoperit cu cili. Planariile au o mare putere de regenerare. Sunt organisme hermafroditc
(fig. 5. d) .
2. Clasa trematode - cu specii parazite în corpul omului, al ovincl or ｉ＠
bovinelor.
Viennele de ｧｬ｢･｡ｺ＠
(Fa sciola! este un trematod hermafrodit, cu sistemele genimai multe fonne lan·are.
tale complicate ｩ＠ cu un ciclu evolutiv ce ｣ｯｮｩ･＠
3. Clasa cestode cuprinde grupul teniilor, parazite în intestinul omul i ｩ＠ în
musculatura altor animale. De exemplu, la ｡･ｮｩ＠
so!ium, gazda interm · ｡ｲ＠
stc
este o specie de bovine, iar la 1'r:C'nin
porcul; la Taenia saginata, gazda ｩ ｮｴ･ｲｭ､ｩ｡＠
echinococcus, adultul ｰ｡ｲｺｩｴ･Ｎ＠
intestinul câ1nelui. Omul este o ｧ｡ｺ､＠
ｯ｣｡ｺｩｮ
｡ｬ
Ｎ＠ ld
care larva se ｬｯ｣｡ｩｺ･＠
în ficat ｩ＠ ｰｬｭ￢ｮｩＮ＠
formând chishtl hidatic.
parazitare, sistemul digestiv ｬｩｰｳ･ｴ
Ｌ＠ iar la cel genital . e
Ca urmare a ｶ ｩ･＠
ｯ｢ｳ･ｮ
ﾷ ＠ o hipertrofie.
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Ccstodele produc boli grave, ca paraziti ai omului ｩ＠
valoare ･｣ ｯｮｭｩ｣Ｎ＠
IV. ￎｮ｣ｲ･ｧｴｵ｡＠
ｮ･ｭｲｩ＠
(Nemertini) este ｲ･ｰｺｮｴ｡＠
mai tmre parte marini. Corpul lor este acoperit de o ｣ｵｴｩｬ＠
animale de ｰｲ｡､
Ｌ＠ ｨｲｮｩ､ｵＭｳ･＠
cu ｭｯｬｵｴ･Ｎ＠
crustacei ｩ＠ ｰ･ｴｩＮ＠

ai animalelor domestice cu
prin viermi în <:ca
moale ｩ＠ ｣ｩｬ｡ｴ
Ｎ＠ Sunt

V. Încrengitura viermilor cilindrici (Nemathelminthes) cuprinde viermi de di￮ｮ｣ｲ･ｧｴｵ＠
mensi ni variate, liberi sau paraziti la plante, animale ｩ＠ om. Din ｡｣･ｳｴ＠
fac parte viermii gastrotrichi. rotiferi , nematode.

1. Clasa rotiferi ｩ＠ 2. clasa gastrotrichi sunt reprezentate prin specii care ｴｲﾭ
iesc în apele marine ｩ＠ dulci, deplasându-sc cu ajutorul cililor. Coroana de cili din
jurul gurii, ｣｡ｲｴ･ｩｳ＠
rotiferilor. ia în ｭｩ｣｡ｲ･＠
aspectul unei ｲｯｩ Ｌ＠ de unde ｩ＠ numele
claseL
3. Clasa nematode are specii parazite la plante ｩ＠ animale. Gen,ul Ascaris
(limbr 'culj cuprinde specii ｡ｳ･ｭ
ｮｴｯ｡ｲ･＠
morfologic, parazite în intestinul mamiferelor.
limbricui omului ｩ＠ limbricul porcului. Oxiurul ｴｲｩ･＠
în cecumul intestina! ｩ＠ apendiintestinul subtire al omului: pisicii.
cele om tlui, mai ales la copii. Trichina ｰ｡ｲｺｩｴ･＠
câinelui. porcului, iar larvcle, ｭｵ
｣ ｨｩ＠
ｳｴｲｩ｡＠
ai gazdelor.
VI. Încrengitura viermilor inelati (Annelida) cuprinde· specii care au corpul
format dintr-un ｮｵｭｲ＠
variabil de inele (Nereis, râmele ｩ＠ lipitorile). Anelidele ｴｲｩ･ｳ｣＠
·în mediul acvatic (marin ｩ＠ dulcicol), în sol, iar unele sunt parazite. Au sisteme fiziologice bine dezvoltate: muscular, nervos, digestiv, circulator ｩ＠ excretor. Cuprind trei
clas . polichete, oligochete ｩ＠ hirudinee.

1. Clasa polichete are specii care, în majoritate sunt tnarine. mobile. Nereis
(fig 5, e) este o specie cu ｬ｡ｲｧ＠
ｲｳｰ￢ｮ､ｩ･＠
în Marea ｎ･｡ｧｲＬ＠
pe sub pietre sau in galerii
ｳｰ
｡ｴ ･＠ în nisip. Corpul ｳｵ＠
ｰｲ･ｺｩ
ｮ ｴ＠
pe ｰｲｩｬ･＠
laterale expansiuni ale segmentelor numite parapode. Pe ele sunt ￮ｮｦｩｰ
ｩ＠ ｮｩｴ･＠
peri ｣ｨｩｴｮｯ＠
ｮｵｴｩ＠
che.ti. În dezvoltarea ontoｧ ･ｮ ･ｴｩ｣＠
a acestor animale, din ou apare o ｬ｡ｲｶ＠
ｮｵｭｩｴ＠
ｴｲｯ｣ｦＮ＠
2. Clasa oligocbete cuprinde viermi care ｴｲｩ･ｳ｣＠
în sol ｩ＠ în apele dulci. Din
｣ｬ ｡ ｳ＠ fac parte râma (Lumbricus terrestris); ｬｩｰｳｴ＠
de parapode ｩ＠ cu un ｮｵｭｲ＠
mic de ｣ｨ ･ ｩ＠ ￮ｮｦｬｰｩ＠
direct în tegument. Oligochetcle sunt, în general, colorate, fie datoｲｩｴ＠
pigmentului din tegument, fie ､｡ｴｯｲｩ＠
culorii sângelui. Râmcle sunt hcrmafrodite,
iar din ｯ ｵ ＠ ies râme mici.

｡ ｣ ･｡ｳｴ

＠

•

ｒ ･｡ｭｩｮｴＭｶ＠

rolul râmelor!

3. Clasa hirudinee ｰｲ･ｺｩ
ｮｴ＠
specii care ｴｲｩ･ｳ｣＠
în apele dulci sau marine, unele
fii nd h1ar terestre.
Ltpitoarea ｣ｯｭｵｮ＠
･ｳ＠
un parazit temporar, sugând sângele ｢ｲｯ｡ｴ･ｬＬ＠
ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
ｩ＠ mamiferelor. Corpul, turtit dorso-ventral, este lipsit de parapode ｩ＠ ｣ｨ･ｩＮ＠
Sunt animale hermafrodite, din ou dezvoltârtdu-se direct, lipitori mici.
·

(Mollusca) cuprinde: amfineurieni, melci, scoici, seVII. Încrengitura ｭｯｬｵｴ･＠
｡ｴｩ･＠
etc. ｍｯｬｵｴ･＠
sunt animale marine, de ｡ｰ＠
dulce ｩ＠ terestre: Au corpul
ｩ＠ nescgmentat, format din trei regiuni: cap, ｭ｡ｳ＠
ｶｩｳ｣･ｲ｡ｬ＠
ｩ＠ picior. Masa vis｣･ｲ
｡ｬ＠
este ｡｣ｯｰ･ｲｩｴ＠
de o ｲｳｦ￢ｮ
ｧ ･ｲ＠
a tegumentului - mantaua - care ｳ･｣ｲｴ＠
o cochilie ｣｡ｬｲ
ｯ｡ｳ＠
la melci, scoici ｩ＠ nautil. Între manta ｩ＠ peretele corpului se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
o
în care, la unele specii, se ｧｳ･｣＠
branltiile. ｍｯｬｵｴ･＠
sunt hermafroca itate ｰ｡ ｬ｣｡Ｌ＠
dite, dar ｩ＠ cu sexe separate. Larva ｬｩ｢･ｲ＠
este de ｩｰ＠ ｴｲｯ｣ｦ＠
..

pu. ｣｡ｲ
moale

Il

1. Clasa amfineurieni. Sunt animale exclusi' marine. primitive. care ｴｲｩ･
ｳ ｣＠
fixate pe stânci. Din ｡｣･ｳｴ＠
｣ｬ｡ｳ＠
face parte Chiton (fig. 5,./}. În dezvoltarea ontogeneｴｩ ｣ ＠
apare larva ｴｲｯ｣ｦ
Ｎ＠
2. Clasa gasterOJlOde. Cei mai ｭｵｬｩ＠
melci ｴｲｩ･
ｳ ｣＠ în apele ｭｲｩｬｯ＠
ｩ＠ oceanelor
(ghiocul, Murex), ｡ｬ ｩ ｩ＠ sunt de ｡ｰ＠
dulce (Limnaea ｩ＠ Plonorbis) iar melcul de ｬｩｶ｡､＠
ｩ＠
lima., ul sunt ｴ･ｲｩＮ＠
La cei mai ｭｵｬｩ＠
meici, ｩｮ｡ｬ＠
simetria este ｢ｩｬ｡ｴ･ｲＬ＠
｡ｬｴ･ｲ＠
apoi prin ｲｳｵ｣ｩ･｡＠
corpului în ｳｰｩｲ｡ｬ
Ｎ＠ ca ｩ＠ cochilia ｣｡ｬｲｯｳ
Ｎ＠ ｒ･ｳｰｩｲ｡＠
se face prin
cu rol de ｰｬｭ￢ｮ
Ｎ＠
branhii sau prin mantaua ｶ｡ｳ｣ｵｬｲｩＯｴＮ＠

3. Clasa lamelibranhiate este ｲ･ｰｺｮｴ｡＠
prin animale marine ｩ＠ de ｡ｰ＠
dulce,
care ｴｲｩ･ｳ｣＠
pe fundul mâlos sau nisipos. Din ｡｣･ｳｴ＠
｣ｬ｡ｳ＠
fac parte scoica de râu, scoisunt lameca de lac etc. Nu au cap distinct. iar branhiile, situate în cavitatea ｰ｡ｬ･Ｌ＠
lare. Sexele sunt separate; au un stadiu larvar care ｡ｭｩｮｴ･＠
de larva ｴｲｯ｣ｦ＠
.
prin : sepie, ｣｡ｲｴｩ＠
ｩ＠ nautil. ｔｲｩ･ｳ｣＠
în
.t Clasa cefalopodc este ｲ･ｰｺｮｴ｡＠
mediul marin ｩ＠ pot ajunge ｰ￢ｮ＠
la adâncimi de 5 000 m. Simetria acestor ｭｯｬｵｴ･＠
este
｢ｩｬ｡ｴ
･ ｲ｡ｬ
Ｚ＠ Sunt animale de ｰｲ｡､
Ｎ＠ libere ｩ＠ foarte active. Piciorul, transformat în ｢ｲ｡･Ｎ＠
￮ｮ｣ｯｪｵｲ＠
orificiul bucal. Dintre cefalopode. nautilul, "fosila vie", are cochilia ｲｳｵ｣ｩｴ＠
în ｳｰｩｲ｡ｬ
Ｎ＠ La sepie. cochilia se reduce mult ｩ＠ este ￮ｮｧｲｯｰ｡ｴ＠
într-un buzunar al mantalei. formând osul de sepie (sepion).
ｍｯｬｵｴ･｣＠
actuale au mare rol în circuitul materiei. constituind ｩ＠ hrana multor
mamifere acvatice. De asemenea, au ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠
pentru economia ｵｭ｡ｮ
Ｌ＠ servind ca
ｨｲ｡ｮ＠
(melcii de ｬｩｶ｡､Ｎ＠
scoicile, cefalopodele), ca material de prelucrat în industria
nasturilor. a podoabclor din sidef ｩ＠ pentru producerea pcrlelor. Alte specii sunt
､ｵｮｴｯ｡ｲ･［＠
astfel, lima:-.1.Jl se ｨｲｮ･ｴ＠
cu ciuperci ｩ＠ legwne, îar limnea ｩ＠ planorbis
Ｎ＠
constituie gazde intermediare pentru viermele de ｧｬ｢･｡ｺ

VIII. ￎｮ｣ｲ･ｧｴｵ｡＠
artrOJlOde (Arthropodn). În ｡｣･ｳｴ＠
unitate ｳｩｴ･ｭ｡｣＠
sunt
Ｌ＠ ｣ｰｵ･ｬ
Ｌ＠ scorpionii, racii. insectele. Artropodele sunt
cuprinse animale ca: ｰｩ｡ｮｪ･
ｲｳｰ｡ｮ､ｩｴ･＠
în toate mediile ｩ＠ pe tot globul. Au corpul acoperit cu ｣ｨｩｴｮ＠
sau cu ｣ｲｵｳｴ＠
care ｦｯｲｭ･｡ｺＭ＠
scheletul extern (exoschelet). Acest ￮ｮｶ･ｬｩ＠
se ｲ･￮ｮｯｩｴ＠
periodic
Ｈｮｰ￢ｲｬ･ｳ｣ＩＮ＠
Corpul lor este ､ｩｦ･ｲｮ｡ｴ＠
în trei regiuni: cap, torace ｩ＠ abdomen. Segmenapendice articulate (picioare). de unde s-a dat denumirea de artrotele corpului ｰｯ｡ｲｴ＠
pode. În general se ､･ｺｶｯｬｴ＠
prin ｭ･ｴ｡ｯｲｦｺＮ＠
care poate fi ｣ｯｭｰｬ･ｴ＠
sau ｩｮ｣ｯｭｰｬ･ｴ
Ｎ＠
1. Clasa arahnide. Arahnidele au o ｬ｡ｲｧ＠
ｲｳｰ￢ｮ､ｩ･Ｎ＠
ｴｲｩｮ､＠
în medii· foarte
diferite, libere sau parazite. Speciile mai importante sunt: ｰｩ｡ｮｪ･ｵｬ＠
cu cruce, scorpionul, ｣ｰｵ｡＠
ｩ＠ sarcoptul râiei . Arahnidcle au corpul format din ､ｯｵ＠
ｰｲｩ
Ｚ＠ cefalotorace
ｩ＠ abdomen. Au o pereche de chelicere ｩ＠ patru perechi de picioare. Cu ･ｸ｣ｰｩ｡＠
scorpionului, abdomenul lor este nesegmentat.
2. Clasa crustacci. Marea majoritate a crustaceilor sunt marini ｩ＠ foarte ｰｵｩｮ＠
de
dulce ｩ＠ ｴ･ｲｩ
Ｎ＠ Cei mai ｣ｵｮｯｳｩ＠
crustacei sunt: racul de râu, creveta din Marea
ｎ･｡ｧｲＮ＠
crabul. homarul. langusta, puricele de ｡ｰ＠
(Daphnia) , ciclopul. Crustaceii au
｣ｨｩｴｮｯ｡ｳ
Ｎ＠ ｩｭｰｲ･ｧｮ｡ｴ＠
cu carbonat de calciu. Corpul este
corpul acoperit cu o ｣ｲｵｳｴ＠
format din cefalotorace ｩ＠ abdomen . De cefalotorace se ｩｮｳ ･ ｲ＠ 5 perechi de apendice lo｣ｬ･ｴｩ
Ｎ＠
comotorii . La multe specii. primele perechi de apendice ｰｯ｡ｲｴ＠
Multe specii acvatice constituie hrana unora iiimafe. Altele sunt conswnate de
om.
｡ｰ＠
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3. Clasa miria1>ode cuprinde animale terestre . din care fac parte ｵｲ･｣ｨｬｮｩ｡＠
(fig. 5, g). seolopendra ｩ＠ ｡ｲｰ･ｬ＠
orb. Se ｣｡ｲｴ･ｩｺ＠
prin ｮｵｭｲｬ＠
mare de segmente: ｳ･｡ｭｮ＠
cu anelidele. dar picioarele. articulate, exoschdctul ｩ＠ structura ｩｮｴ･ｲ＠
｣ｯｭｰｬ･ｸＬ＠
le ｣ｬ｡ｳｩｦ＠
printre artropode.
terestre ｩ＠
acvatice ｩ＠ ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
singurele
4. Clasa insecte include ｾｭｩ｡ｬ･＠
ｲｳｰ￢ｮ､ｩ･Ｎ＠
ｅｸｩｳｴ＠
peste 1 milion
nevertebrate capabile de zbor, care le-a permis o ｬ｡ｲｧ＠
Ｎ＠ Corpul este format din
de specii ..insectele fiind cele mai numeroase animale din ｮ｡ｴｵｲ
o pereche de antene de tipuri diferite, ochii ｩ＠ piecap, torace ｩ＠ abdomen. Capul ｰｯ｡ｲｴ＠
ｳｴｲｵ｣＠
este ｡､･｣ｶｴ＠
regimului de ｨｲ｡ｮ
Ｎ＠ Toracele. format din trd
sele bucale. a ｣ｲｯ＠
regiuni, ｰｯ｡ｲｴ＠
trei perechi de picioare articulate <;,: ＬＧＡ ｾｬ＠
perechi de aripi. Abdomcnul
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
apendice numai la insectele primitive ｩ＠ Ia lan·e; la celelalte insecte. apendiccle
abdominale s-au transformat în piese ale apara.tului ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴＮ＠
·
Insectele au un mare rol ·în ｮ｡ｴｵｲＺ＠
unele sunt folositoare (albinele. fluturele de
ｭｴ｡ｳ･＠
etc.); altele sunt ､ｵｮｴｯ｡ｲ･＠
culturilor de cereale. lcgumelor. pomilor fructiferi .
ｰ､ｵｲｩｬｯ＠
sau transmit boli la plante ｩ＠ animale.
IX. ￎｮ｣ｲｧｴｵ｡＠
echinodet·mc (Echinodermota) cuprinde animale exclusiv mari ne, cum sunt: criuul de mare. steaua de mare (ftg. 5, h), ariciul de mare (fig. 5, i) ｩ＠
castravetele de mare. Sunt animale cu simetnc ｰ｣ｮｴ｡ｲ､ｩ
ｲ＠
sau ｢ｩｬ｡ｴ･ｲ
Ｎ＠ Pc ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpului prezint;\ ･ｰｩ＠
rigizi. iar în ･ｳｵｴｬ＠
dermic se ｧｳ･
ｳ｣＠
mai multe ｰｬ｣ｩ＠
calcaroase
scheletul. Caracteristic cchinodcrmclor este sistemul a mbulacrar cu rol
care ｦｯｲｭ｣｡＿Ｎ＠
locomotor, respirator, circulator ｩ＠ cxcreto'r. Acesta este format dintr-un sistem de tuburi
ｰｬ｣ｩ･＠
din zonele ambulacrarc ｩ＠ au rol
cu vcntu.r.e (picioare ambulacrarc) care ｳ ｴｲ｢｡＠
se ajunge la o ｬ｡ｲｶＭ
dipleurulii -- cu
de fixare ｩ＠ deplasare. În dc.r.voltarea ･ｭ｢ｲｩｯｮ｡＠
Ｎ＠
simetric ｢ｩｬ｡ｴ･ｲ
X. ￎｮ｣ｲ･ｧｴｵ｡＠
stomoconlate (Sto mowrdato) cuprinde animale exclusi\" maîn regiunea ｬｩ ｴ ｯｲ｡ｬＮ＠
în mâl sau în nisip. Dintre acestea. Ba/anoglossus
rine, care ｴｲ ｩ ･ｳ｣＠
în trei segmente: trompa. gulcrul ｩ＠ trunsp. (fig. S.j), arc corpul \erm iform. ￮ｭ ｰｲｩｴ＠
chiul. Acestor trei segmente le corespund trei compartimente ale edomu lui În regiunea
faringel ui , animalul ｰｲ･ ｺ ｩｮｴ ＠ un schelet primitiv- stomocordu/.
Conlatc
Cordatclc sunt cele mai CYoluatc animale. Ele se deosebesc de nevcrtebrate prin
lor mai ｣ ｯｭｰｬｩ｣
｡ｴ
Ｎ＠ Cordatcle sunt animale la care întâlnim scheletul intern
､ｯ ｲ ｳ｡ｬＩＮ＠
protejat de un ｭ｡ｮ
ｯ ｮ＠ conjunctiY.
axial numit nntocord Ｈ｣ｯ｡ｲ､＠
Grupul cordatelor este reprezentat prin trei ￮ｮ｣ｲ･ｧｴｵｩＺ＠
urocordatc, ccfalocordate ｩ＠ vertebrale .
ｾｴ ｲ ｵ｣ｴ

ｵｲ｡＠

￮ｮ｣ｲ･ｧｴｵｩ

XI. ￎｮ｣ｲ･ｧｴｵ｡＠
urocordate (Urochordota) cuprinde cordatc primitive, excluo ｴｵｮｩ｣＠
ce
siv marine. solitarc sau coloniale, sedcntarc sau pelagicc. Epiderma ｳ･｣ｲｴ＠
￮ｮｶ･
ｬ･ｴ＠
indivizii ｩｺｯ ｬ｡ ｩ＠ sau colonia; de aceea se n1ai numesc tunicatc.
Ascidia (fig . 5, k) este o specie ｳ･､ ･ ｮｴ｡ｲ
Ｎ＠ al ｣ｭｩ＠
corp. în ｦｯｲｭ＠
de sac. este
ｰｲ･ｶｺｵ
ｴ＠ cu ､ｯｵ＠
sifoanc: bucal. pe unde ｩｮｴｲ＠
apa ｩ＠ doacal, pc unde iese apa . Din ｯｵ＠
se ､･ｺｶｯｬｴ＠
Iarvele libere care au notocord situat în regiunea cozii, de unde ｩ＠ numele
ｩ＠ (uros = ｣ｯ｡､Ｉ
Ｎ＠

xn Încrengitura cefalocordate (Cephalochordata) este ｲ･ｰｺｮｴ｡
jioxus (fig. 5, l), care ｴｲｩ･＠
în zonele litorale, unde ￮ｮｯ｡ｴ＠
sau ｳｴ＠
lung de circa 5-8 cm, acoperit de o
corpul pisciforrn, ｡ｬｾｧ｢ｵｩＬ＠
｣｡ｴＮ＠
Notocordul este situat dorsal ｩ＠ se ｭ･ｮｩ＠
ｩ｡ ｴｯ｡＠ｶ
Ｎ＠
･ｰｩ､ｲｭ＠

ｴ＠ prin Amfixat în nisip. Are
unistratifi-

XIO. Încrengitura vertebrale (Vertebrala). Din ｡｣･ｳｴ＠
￮ｮ｣ｲ･ｧｴｵ
＠ fac parte:
amfibienii, reptilele. ｰｳｲｩｬ･＠
ｩ＠ mamiferele, animale adaptate la toate mediile de .
ｶｩ｡
Ｎ＠ La nevertebrate, notocordul, prezent numai în perioada ･ｭ｢ｲｩｯｮ｡Ｌ＠
este înlocuit
la adult prin coloana ｶ･ｲｴ｢｡ｬＬ＠
ｰｲｯｶ･ｮｩｴ＠
din ･ｳｵｴｬ＠
conjunctiv din jurul notocordului .
Corpul acestor animale este protejat de tegument, care ､＠ ｮ｡ｴ･ｲ＠
la ｰ ｲ｣､ ｵ ｣ ｩｵ ｮｩ＠
comoase, cum sunt: solzii ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
ｩ＠
ai reptilelor, ｰｬ｣ｩ･＠
comoase ｩ＠ osoase de la
reptile, ghearele reptilelor, ｰｳｲｩｬｯ＠
ｩ＠ mamiferelor, penele ｰｳｲｩｬｯＬ＠
perii, unghiile ｩ＠
copitele mamiferelor. I>e asemenea, unele vertebrate (mamifere) au ｰｲｯ､ｵ｣ｩ
ｮｩ＠ glandulare, ca glandele sudoripare, sebacee ｩ＠ mamare. Spre deosebire de neven ebrate,
scheletul vertebratelor este intern ｩ Ｌ＠ ､ｵｰ＠
cum ｴｩ
Ｌ＠ acesta cuprinde: scheletul capului,
scheletul trunchiului ｩ＠ scheletul membrelor. Membrele sunt reprezentate prin
￮ｮｯｴ｡ｲ･Ｌ＠
picioare ｩ＠ aripi, organe adaptate pentru deplasarea în m.ediul de ｶｩ ｡ Ｎ＠ Sistemul nervos este plasat în partea ､ｯｲｳ｡ｬ＠
a corpului, iar organele de ｳｩｭ＠
sunt mai complexe ｩ＠ mai dezvoltate decât la nevertebrate_. ｄｵｰ＠
cum ｴｩ＠
din clasele anterioare,
sistemul digestiv al vertebratelor este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
din tub digestiv ｩ＠ glande anexe, iar respiｲ｡ｩ＠
este ｢ｲ｡ｮｨｩｬ＠
la ｰ･ｴｩ＠
ｩ＠ larvele am.fibienilor. cutanee ｩ＠ ｰｵｬｭｯｮ｡ｲ＠
la amfibieni ｩ＠
ｰｵｬｭｯｮ｡ｲ＠
la celelalte vertebrate: La scheletul- capului apar ｦｬ｣ｩ･＠
care constituie aparatul masticator, adaptat la diferite moduri de ｨｲｮｩ･Ｎ＠
Cutia ｣ｲ｡ｮｩ＠
protejeazc1 encefalul, iar coloana ｶ･ｲｴ｢｡ｬ
Ｌ＠ ｭ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲ
Ｎ＠ Pe schelet se ｩｮｳ･ｲ＠
ｭｵ｣
ｨｩ ｩ＠ cu care
ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
aparatullocomotor. ｃｩｲ｣ｵｬ｡＠
sângelui se face prin vase sangvine (artere; capilare, vene), iar inima este ｳｩｴｵ｡＠
ventral. Sistemul excretor este reprezentat prin
rinichi ｩ＠ ｣ｩ＠
urinare, iar sistmul ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ
Ｌ＠ prin ､ｯｵ＠
testicule la mascul ｩ＠ ､ｯｵ＠
ovare la ｦ･ｭｬ
Ｎ＠
ￎｮ｣ｲ･ｧｴｵ｡＠
vertebratelor cuprinde: ｳｵ｢￮ｮ｣ｲ･ｧｴ｡＠
vertebratelor ｦｲ ＠ ｦ ｬ ｣ｩ＠
(agnate) ｩ＠ ｳｵ｢￮ｮ｣ｲ･ｧｴ｡＠
vertebratelor cu ｦｬ｣ｩ＠
(gnatostome) .
·
A g n a te 1e sunt reprezentate prin clasa ciclostomi (animale cu gura ｲｯ ｴｵｮ ､ ＩＬ＠
vertebrate acvatice, cu temperatura ｶ｡ｲｩ｢ｬ＠
(poichiloterme). Din ｡｣･ｳｴ＠
｣ｬ ｡ｳ ＠ face
care ｴｲｩ･＠
în apele dulci. Gura, permanent ､･ｳ｣ｨｩ
Ｌ＠ ｰｲ･ｶ
ｺｵ
ｴ ＠ cu ､ｩｮ＠
parte ｣ｨｩ｡ｲｵｬ＠
｣ｯｲｮｩＬ＠
îi ｳ･ｲｶｴ＠
la fixarea de corpul ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
pe care îi ｰ｡ｲｺｩｴ･
Ｎ＠ Corpul, lipsit de
￮ｮｯｴ｡ｲ･＠
perechi, este acoperit cu tegument glandular; ｦｲ＠
solzi. Notocordul se
ｭ･ｮｩ＠
ｩ｡ ｴｯ｡＠ｶ
Ｎ＠ iar din ･ｓｵｴｬ＠
conjunctiv care îl ￮ｮ｣ｯｪ｡ｲ＠
se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
un In eput
de vertebre ｩ＠ coaste. ｃｨｩ｣｡ｲｵｬ＠
ｲ･ｳｰｩ＠
prin branhii.
G n a t o s t o m e 1 e - vertebrale cu ｦｬ｣ｩ＠
ｩ＠ membre perechi - sunt clasificate
în: supraclasa ｰ･ｴｩ＠
ｩ＠ supraclasa tetrapode.
S u p r a c 1 a s a p e ＠ t i este ｲ･ｰｺｮｴ｡＠
prin vertebrate acvatice, poichiＬ＠ ｰｲｯ､ｵｩ＠
de derrn ｩ＠ î tfi pti în
loterrne, cu corpul hidrodinamic, acoperit de solzi ｯｳｩ
tegument. Membrele acestor animale sunt reprezentate prin ￮ｮｯｴ｡ｲ
･＠ pere.chi ｩ＠
neperechi. ｐ･ｴｩ＠
constituie grupul cel mai numeros dintre vertebratele actuale. Supraeste ｳｵ｢￮ｭｰｲｩｴ＠
în ､ｯｵ＠
clase: ｰ･ｴｩ＠
｣｡ｲｴｩｬｧｮｯ＠
ｩ＠
ｰ ･ ｜Ａ＠ ｯ ｳ
ｩ＠
clasa ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
(fig. 10).
ｰ･ｴｩ

Ｌ＠

｣｡ｲｴｩｬｧｮｯ＠
(rechinul, pisica de mare, vulpea de mare, torpila
1. Clasa ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
etc.) ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
schelet cartilaginos ｩＬ＠ pentru prima ｯ｡ｲ＠
în seria ｡ｮｩｭｬ
Ｌ＠ se ｯ ｢ ｳ ･ ｲｶ＠
coloana ｶ･ｲｴ｢｡ｬ＠
ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din vertebre care înlocuiesc, în mare ｰ｡ｲｴ･ｾ＠
notor..:ordul.
ｐ･ｴｩ＠
｣｡ｲｴｩｬｧｮｯ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
solzi, fiecare fiind format dintr-o ｳｯ｡ ｰｬ｡｣＠ｯ
Ｑ＠ pe care se
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Pisica de
mare

Crosopfef'igian

Acipensef'id
Fig. 1O.

Teteosteean
ｐ ｾ ｴｩ＠

｣｡ｲｴｩｬ

ｧ ｩｮｯ＠

Ｑ＠ un ghimpe. Gura acestor ｰ･ｴｩ＠
arc ｰｯｺｩ･＠
ｳｵ｢ｴ･ｲｭｩｮ｡ｬ＠
multe rânduri de ､ｩｮ
Ｌ＠ dintre care rândul interior
pc cd vechi. ｎｲｩｬ･＠
｣ｯｭｵｮｩ＠
cu cavitatea ｢ｵ｣｡ｬＮ＠
·
t ｨ ｣ ｴ ｣ ｲ ｯ｣ ｣ ｲ ｣ Ｉ Ｎ＠

ｩ＠ ｰ･ｴｩ＠

ｯ ｳ ｯｩ

ｩ＠
este ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu mai ·
cel mai nou, înlocuindu-1 treptat
｣ｯ､｡ｬ＠
arc . lobi inegali

｡ ｩＱ ｾ

2; Clasa ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
ｯｳｩ＠

･ｳ＠
ｉｮｯｴ｡ｲ･＠

cuprinde acipenseridcle

Ｎ＠

ｩ＠

teleosteenii.

-- A c i p e n s e r i d e 1 e sunt. In majoritate, specii marine, reprezentate prin
nisctru. morun. ｣･ｧ＠
ｩ＠ ｰｳｴｲｵｧ
Ｎ＠ Scheletul lor este, In mare parte, cartilaginos, bolta
Ｌ＠ iar notocordul se ｭ･ｮｩ＠
ｴｯ｡＠ ｶｩ｡
Ｎ＠ Craniul este alungit
cutiei craniene ｯｳｩｦ｣｡ｴ
într- un rostru, iar gura. ｵ｢ｴ･ｲｭｩｮ｡ｬ
Ｎ＠ este ｬｩｰｳｴ＠
de ､ｩｮ
Ｎ＠ Tegumentul, lipsit de solzi.
ｰｲ ･［Ｎ ｩｮｴ ＠ cinci rânduri de ｰｬ｣ｩ＠
osoase, iar :coada este ｨ･ｴｲｯ｣Ｎ＠
Carnea ｩ＠ icrele
.lcestor ｰ･ｴｩ＠
sunt mult apreciate în ｡ｬ ｩ ｭ ･ ｮｴ｡ ｩ･Ｎ＠
·
Ｌ＠ scrumbie, cod, somn, ｡ｬｵ
Ｌ＠ ｰｳｴｲｶ＠
etc.) re- T e 1 e o s te e ni i (crap, ｴｩｵ｣
grupul cel mai evoluat ｩ＠ mai ｲ ｳ ｰ ￢ ｮ､ｩ ｴ＠ de ｰ･ｴ
ｩ Ｎ＠ Scheletul lor este complet
￢ ｮ､＠
doar discurile intervertebrale. Majoritatea speciilor preosificat. din notocord ｲｭ￢ｮ
;jnta solzi, iar culoarea pielii este ､ ･ｴ ｲｭｩｮ
｡ ｴ＠
de celule pigmentare speciale numite
｣･ ｲ｣
Ｉ Ｎ＠ De partea ､ｯｲｳ｡ｬ＠
a esofagului se ｬ･｡ｧ
Ｎ＠
cromatofori. Coada are lobi egali Ｈｨｯｭ
\'C.t.ica ｬ ｮ ｯ ｴｯ｡ｲ･
Ｎ＠
ｰ ｲ ｣ ［Ｎ ｩｮｴ＠

Dintre ｰ･ｴｩ＠
ｯｳｩ＠
fac parte ｩ＠ p e ＠ t i i d i p n o i, care ｴｲｩ･ｳ｣＠
ｩ＠ de ｣ｬｩｭ＠
riie din Africa, America de Sud ｩ＠ Australia, în ｣ｯｮ､ｩ
unde apele pot seca. ａ｣ ･ ｴｩ＠ ｰ･ ｴ ｩ＠ sunt ｡､ｰｴ
｡ｩ＠
la o ｲ･ ｳ ｰｩ ｲ ｡ｩ ･＠ ､ｵ｢ｬ
ｰ ｬｭ￢ｮ

numai în râuｳ･｣ｴｯ｡＠

ｩ＠
Ｎ＠

｣｡ｬ､

prin branhii

Ｌ＠
ｩ＠

ｩ Ｎ＠

Tot dintre ｰ･ ｴｩ＠
ｯｳ
ｩ＠ fac parte ｩ＠ c r o s o p t e r i g i e n i i, reprezentati printr-o
specie, Latimeria chalumnae, care ｴ ｲ ｩ･ｴ＠
în Oc. Indian. Scheletul ￮ｮ ｯ ｴ ｴｯ｡ ｲ･ﾭ
lor -perechi este ｡ｳ ･ ｭｮ
ｴｯ ｲ＠ schelctului membrelor de la amfibieni.

ｳ ｩｮｧｵ

ｲ ＠
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Fig. 11. Amfibieni.

S u p r a c 1 a s a 1 e t r a p o d e este
ｩ＠ mamifere.
reptile, ｰｳｲｩ＠
ｲ･ｰｺｮｴ｡＠

prin clasele amfibieni,

1. Clasa amfibieni cuprinde animale poichilotenne, adaptate la ｶｩ｡＠
pe uscat,
dar având ￮ｮ｣＠
ｬ･ｧ
ｴｵｲｩ＠
în mediul acvatic prin modul de reproducere ｩ＠ Ｍｲ･ｳｰｩ｡＠
cutaｩ＠ ｳｵ｢ｩｲ･
Ｌ＠ este ｵｭ･､Ｌ＠
､｡ｴｯｲｩ＠
ｳ･｣ｲｩ＠
nuineroaselor
nee. Pielea, puternic ｶ｡ｳ｣ｵｬｲｩｺｴ＠
glande cutanee. Dezvoltarea amllbienilor se face prin ｭ･ｴ｡ｯｲｦｺＮ＠
Din ｡｣･ｳｴ＠
｣ｬ ｡ｳ ＠ fac parte urodelele (amfibieni cu ｣ｯ｡､Ｉ＠
ｩ＠ anurele (amfibieni
ｦｲ＠
｣ｯ｡､Ｉ＠
(fig. 11 ).
Dintre urodele fac parte salamandra, tritonul ｩ＠ proteu!. Membrele lor sunt egale.
iar la proteu - specie care ｴｲｩ･＠
numai în apele din ｰ･ｴｲｩｬ＠
ｄ｡ｬｭｩ･￮＠
- branhiile se
ｭ･ｮｩ＠
ｴｯ｡＠
ｶ ｩ｡ ｡＠
Salamandra ｴｲｩ･＠
prin ｰ､ｵｲｩｬ･＠
umede; ｳ･｡ｭｮ＠
cu o ｯｰ￢ｲｬ＠
având culoarea ｮ･ ｡ ｧｲ Ｌ＠ cu pete galbene-portocalii. Tritonul ｴｲｩ･＠
pe ｬ￢ｮｧ＠
｢ｬｩ･＠
cu
ｶ ･ｧｴ｡ｩ
･＠ ｢ｯ ｧ｡ｴ
Ｌ＠ unde ￮ｩ＠
depune ｯｵｬ･
Ｌ＠ La triton ･ｸｩｳｴ＠
dimorfism sexual evident,
masculul având o ｣ｲ･｡ｳｴ
＠ dorsalâ care. în perioada de reproducere. ia o culoare
ｭ

｡ ｲ ｭｯｲ

｡ｴ

Ｎ＠

2. Clasa reptile cuprinde tetrapode terestre, poichiloterme, cu ｲｳｰ￢ｮ､ｩ･＠
mai
de pierderea apei. iar
mare în regiunile calde {fig. 12). Tegumentul ￮ｮｧ ｲ ｯ ｡ ｴ＠ le ｦ･ｲｴ＠
la cele mai multe specii, epidenna ｦｯｲｭ･｡ｺ
Ｌ＠ prin ￮ｮ｣ｲ･ｩＮ＠
solzi ｣ｯｲｮｩ
Ｎ＠ La ｢ｲｯ｡ｴ･ｬ ･＠
･ｳｴｯ｡
Ｌ＠ ｯｰ￢ｲｬ･＠
ｩ＠ crocodili, membrele sunt scurte ｩ＠ situate pe ｰ ｲｩｬ･＠
laterale ale
corpului, iar la ･ｲｰｩＬ＠
acestea lipsesc.
• ａｮ｡
ｬｩ ｺ｡
ciile prezentate!
ｩ＠

figurile 11
ｩ＠

12

ｩ＠ ､･ｮｵｭｩ＠

grupele de reptile din care fac parte spe-

Fig. 12. Reptile.
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3. Clasa ｰｳｲｩＮ＠
ｐｳｲｩｬ･＠
sunt vertebrate homeoterme, adaptate la mediul aerian.
ca ｲ｡＠
ｩ＠ gâsca, picioroange, ca barza ｩ＠ ｬｯｰｴ｡ｲｵＬ＠
ｳ｣ｵｲｭｴｯ｡･Ｎ＠
Ele pot fi: ￎｮｯｴ｡ｲ･Ｌ＠
<.:a ｧｩｮ｡Ｌ＠
ｩ＠ ｣ｯｵｬ＠
de munte, ｰｳｲｩ＠
ｲｰｩｴｯ｡･＠
de zi, ca uliul ｩ＠ ｯｩｭｵｬ
Ｌ＠ ｲｰｩｴｯ｡･＠
de
noapte, ca ｢ｵｦｮｩ｡＠
ｩ＠
｣ｵｶ･｡ｾ
Ｌ＠ bune ｺ｢ｵｲｴｯ｡･Ｌ＠
ca porumbeii, turturelele etc.
este acoperit cu pene, fulgi ｩ＠ puf Membrele anterioare sunt
(fig. 13). Corpul ｰｳｲｩｬｯ＠
transfonnate în aripi. iar cele posterioare sunt adaptate la sprijinirea corpului ｩ＠ la locoｭｯｩ｡＠
ｴ･ｲｳ
Ｎ＠ Scheletul este format, în mare parte. din oase pneumatice. Pielea este us｣｡ｴ＠
ｩ＠ ｬｩｰｳｴ＠
de glande, cu ･ｸ｣ｰｩ｡＠
glandei uropigee care, la ｰｳｲｩｬ･＠
￮ｮｯｴ｡ｲ･＠
ｳ･｣ｲｴ＠
o ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
ｧｲ｡ｳ
Ｎ＠ servind la ungerea penelor. Epiderma produce ｦｯｲｭ｡ｩｵｮ＠
cornoase, ca: ciocul, sol7ii de pe picioare, ghearele, penele, fulgii ｩ＠ puful. ｐ ｳｲｩｬ･＠
￮ｩ＠
depun ｯｵｬ･＠
în cuib, le clocesc ｩ＠ ｩ＠ îngrijesc puii ｰ￢ｮ＠
la dezvoltarea lor ｣ｯｭｰｬ･ｴ
Ｎ＠
4. Clasa mamifere cuprinde cele mai evoluate animale. Ele sunt homeoterme.
în toate zonele geografice. În majoritatea lor mamiferele sunt adaptate la
mediul terestru, dar unele specii sunt ｲｳｰ￢ｮ､ｩｴ･＠
ｩ＠ în alte medii .
ｲｳｰ￢ｮ､ｩｴ･＠

' ｄｵｰ＠
cum ｴｩＬ＠
din ｡｣･
ｳｴ＠
｣ｬ｡ｳ＠
fac parte: ornitorincul, cangurul, ｣￢ｲｴｩ｡
Ｌ＠ iepurele, tigrul etc. (fig. 14 ).
Corpul acestor animale este acoperit cu ｰｲ Ｎ＠ Ele nasc pui pe care îi ｨｲｮ･ｳ｣＠
cu
lapte produs de mamele. ｐｲｯ､ｵ｣ｩｮｬ･＠
cornoase ale epidermei sunt: ghearele, copitele,
unghiile. coarnele, solzii, ･ｰｩ＠
ｩ＠ perii, iar cele' glandulare sunt: glandele sudoripare,
glandele sebacee care ｳ･｣ｲｴ＠
o ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
(sebum), cu rol în ungerea firelor de ｰｲ Ｎ＠ ｩ＠
glandele mamare, care ｳ･｣ｲｴ＠
laptele. ｄｵｰ＠
modul de reproducere ｩ＠ al ､･ｺｶｯｬｴｲｩ＠
puilor, mamiferele sunt clasificate în: monotreme, marsupiale ｩ＠ placentare.

---.

Fig. 1J . ａｮ｡ｬｩｺ＠

ti}) ? - :·imaginile ｩ＠

.

ｳｴ｡｢ｩｬ＠

categoria de ｰｳ
ｲｩ＠

din care fac parte !

cangur
Fig. 14. Mamifere.
- - Blolog-'e. el a X--a
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M o n o t r e m e 1 e sunt mamifere ovipare, reprezentate prin ornitorinc ｩ＠
Ｌ＠ specii care ｴｲｩ･ｳ｣＠
în Australia. Tasmania ｩ＠ Noua Guinee. Ele ｰｯ｡ｲｴ＠
｡｣･ｳｴ＠
denumire ､｡ｴｯｲｩ＠
faptului ｣＠ ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
un singur orificiu posterior, orificiul cloacal
ｯｵｬ･＠
într-un cuib, iar
(mollos = unul; trema= orificiu) Ornitorincul depune ｩ＠ ｣ｬｯ･ｴ＠
într-o ｰｵｮｧ＠
ｴ･ｧｵｭｮ｡ｲ＠
a pântecelui. Puii sunt ｨｲｮｩ＠
cu lapte, care
echidna le ｰｯ｡ｲｴ＠
se prelinge pe perii abdomenului, de unde este supt de pui. Monotremele sunt lipsite de
lor sunt prelungite în ｦｯｲｭ＠
de cioc. ａ､ｵｬｩ＠
sunt ｬｩｰｳ＠
de ､ｩｮ＠
..
mamele. ｆｬ｣ｩ･＠
este relativ ｳ｣ｺｵｴ＠
ｩ＠ ｶ｡ｲｩ｢ｬ＠
(26-35°C).
Temperatura ｣ｯｲｰ｡ｬ＠
M a r s u p i a 1e l e, din care fac parte cangurul. lupul marsupial, ｣￢ｲｴｩ｡＠
marsuｰｩ｡ｬ＠
etc., ｴｲｩ･ｳ｣＠
numai în (Australia ｩ＠ insulele învecinate, America de Sud ｩ＠ America
de Nord). Aceste animale au pe atxlomen o ｰｵｮｧ＠
a tegumentului ｮｵｭｩｴ＠
marsupiu,
mamelele ｩ＠ unde sunt ｡､ｰｯｳｴｩ＠
puii ､ｵｰ＠
ｮ｡ｴ･ｲ
Ｎ＠ Marsupiul este ｳｵｩｮｴ＠
unde se ｡ｦｬ＠
de oasele marsupiale, articulate de oasele bazinului. Temperatura corpului ｶ｡ｲｩＷＮ＠
ｰｵｩｮ
Ｎ＠ în ｦｵｮ｣ｩ･＠
de temperatura mediului.
P 1 a c e n t a r e l e sunt cele mai numeroase ｩ＠ mai evoluate mamifere,
ｲｳｰ￢ｮ､ｩｴ･＠
în cele mai variate medii. Din acest grup fac parte: insectivorele (câr. ｴｩ｡ Ｌ＠ ariciul), chiropterele (liliacul), edentalele (furnicarul, tatuul, ｬ･ｮｵＩＬ＠
ｲｯｺｴ｡･ｬ＠
(iepurele, ｯ｡ｲ･｣ｬ＠
etc.), carnivorele (tigrul, lupul, hiena, ursul, dihorul),
pinipede/e (foca ｩ＠ morsa), cetaceele (balena, ｣｡ｬｯｴｵ＠
ｩ＠
delfinul), prohoscidienii
cerbul, bivolul, capra, girafa, rinocerul, calul),
(elefantul), copitatele (porcul, ｣ｭｩｬ｡Ｌ＠
primatele Ｈｭ｡ｩｵＬ＠
omul). Embrionul acestor mamifere se ｦｩｸ･｡ｺ＠
în peretele uterului
acesta se ､･ｺｶｯｬｴ＠
complet în uter.
mamei prin intermediul placentei. din care ｣｡ｵｺ＠
(animale homeoterme).
Temperatura placentarelor este ｣ｯｮｳｴ｡＠
･｣ｨｩ､ｮ

Echinodermele, stomocordatele, urocordatele, cefalocordatele
\'ertebratele sunt deuterostomieni.

ｒｅｔｉｎＡ＠
ｩ＠

ｔｅｍ＠

·- ａｬ｣ｴｕｩ＠
un tabel în care ｳ＠ ｩｮ｣ｬｵ､･＠
regnului animal ｩ＠ exemplele cunoscute, ｯｲｩ･ｮｴ￢､ｵＭｶ＠
Subregnul
Protozoare
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ￎｮ｣ｲ･ｧｴｵ｡

Ｎ＠

Protozoare

ｵｮｩｴｬ･＠

､ｵｰ＠

sistematice studiate în cadrul
schema ｵｲｭｴｯ｡･
＠Ｚ

. Clasa
Flagelate
Rizopode
.... . ... . . ..
. .. . .. . .. . .

Exemple

II. ANATOMIE ｉ＠

FIZIOLOGIE ｃｏｍｐａｒｔ＠
ÎN SERIA ａｎｉｾＱｌ＠

ORGANISMELOR ANIMALE CU MEDIUL

1. ｒｅｌａｉ＠

1:1. SISTEMUL NERVOS ÎN SERIA ａｎｉｍｌ＠
Sistemul nervos, prin organizarea ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩｬ･＠
sale, dispune de o ｲ･｡＠
ｩｮｦｯ｡ﾭ
Ｌ＠ cu ajutorul ｣ｲ･ｩ｡＠
￮ｮｲ･ｧｩｳｴｷＮ＠
ｭｯ､ｩｦ｣ｲ＠
ale factorilor fizici ｩ＠ chimiei din
mediul intern (sânge, ｬｩｭｦＬ＠
lichid intracelular). ca ｩ＠ din cel extern. Pe baza acestor
ｩｮｦｯｲｭ｡Ｌ＠
sistemul nervos emite ,,cQmenzi'· ｣ｴｲ･＠
diferite structuri - ｭｵ｣ｨｩ
Ｌ＠ glande care ｲｳｰｵｮ､＠
prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ･＠
sau ｳ･｣ｲｩＮ＠
ｆｵｮ｣ｩｯ￢､＠
în acest mod, sistemul nervos
￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
rol de intermediar între organism ｩ＠ mediu, dirijând realizarea unor
ｲｳｰｵｮｩ＠
adecvate ｦ｡＠
de ｳ｣ｨｩｭ｢ｲｬ･＠
din mediu. Astfel, organismul se ｩｮｴ･ｧｲ｡ｺ＠
în
mediul ｳｵ＠
de ｶｩ｡Ｎ＠
ｮ｡ｬ＠

ｲ｡ｰｩ､

Sistemul nervos al nevertebratelor
În lumea nevertebratelor întâlnim o varietate de tipuri de sistem nervos. strâns
de complexitatea ｡ｬ｣ｴｵｩｲ＠
interne ｩ＠ a comportamentului diferitelor specii.
Spongierii, cele mai simple metazoare, nu au sistem ｮ･ｲｶｯｳ
ｾ＠ ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
în peretele
anumite ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
corpului celule nervoase. slab conectate între ele, care ｣ｯｮｴｲｬ･｡Ｗ＠
regionale ale corpului (fig. 15).
Dintre cclenterate, hidra ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
un sistm nervos difuz, în ｦｯｭＱ＠
de ｲ･｡＠
- conprin prelungirile lor (fig. 16). Neuronii ｲ･ｬｩ＠
sunt ｬ･ｧ｡ｩ＠
stituit din neuroni, ｣ｯｮ･ｴ｡ｩ＠
ｬ･ｧ｡ｴ＠

.eelule din peretele
corpului

Fig. 15. Celule nervoase la spongieri .

Fig. 16. Sistemul nervos de la ｨｩ､ｲ
Ｎ＠
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Fig. 17. Arcul refle:da hidr.1.

ｩ＠ cu celulele senzitive receptoare, precum ｩ＠ cu celulele mioepiteliale (efectoare) din ectoderm, reali.zând cel mai simplu ｩ＠ mai primitiv arc reflex (fig. 17).

e Pe baza ｣ｵｮｯｴｩ･ｬｲ＠

din clasa a VII-a,
､･ｳ｣ｲｩ＠

Wl

arc reflex!

La o ｳｩｭｰｬ＠
atingere a celulelor senzitive din ectoderm se produce
taculelor sau a intregului corp.
•
ｅｸｰｬｩ｣｡＠

de ce un spongier excitat ｲ･｡｣ｩｯｮｺ＠

mai lent decât o

｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠

ten-

ｨｩ､ｲＡ＠

La meduze, sistemul nervos ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
un început de concentrare a celulelor nervoase sub forma unor inele, situate pe marginea umbrelei. O asemenea specializare
ｭｯｲｦｬｧｩ｣＠
permite coordonarea ｲ｡ｰｩ､＠
a ｭｩ｣ｲｬｯ＠
de înot.
｣ｯｮｴｩｵ＠
procesul de concentrare întâlnit la
Sistemul nervos al ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮｯｲ＠
de cefalizare, ｡､ｩ｣＠
constituirea "creierului" în
cclenterate. În plus, apare ｩ＠ ｴ･ｮ､ｩ｡＠
regiunea ｡ｮｴ･ｲｩｯ
Ｌ＠ ｣･ｦ｡ｬｩ＠
a corpului, ､｡ｴｯｲｩ＠
ｮｵｭ･ｲｯｩｬ＠
receptori de la acest nicum ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
în figura 18, sistemul nervos este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
dintr-o ｭ｡ｳ＠
de neuvel. ｄｵｰ＠
roni, ｣ｯｮ･ｴｲ｡ｩ＠
într-o pereche de ganglioni cerebroizi, ｳｩｴｵ｡＠
dorsal ｩ＠ în partea
｡ｮｴ･ｲｩｯ＠
a corpului. De la ｡｣･ｴｩ＠
pornesc cordoane nervoase longitudinale care stabicu restul ｲ･ｬｩ＠
nerVoase.
lesc ｬ･ｧｴｵｲｩ＠
este format dintr-un inel nervos faringian.
Sistemul nervos al ｮ･ｭ｡ｴｬｩｯｲ＠
ganglionii ｮ･ｲｶｯｩＮ＠
De la acest inel pornesc, ventral ｩ＠ dorsal,
redus, pe care se ｧｳ･｣＠
cordoane nervoase spre partea ｰｯｳｴ･ｲｩ｡＠
a corpului.

ｺ｡ｩ＠

ｩ＠
ｺ･｡＠

• Pentru studiul sistemului nervos al anelidclor, ｦ｡｣･ｩ＠
o ､ｩｳ･｣＠
la ｲ￢ｭＮ＠
Analifigura 19!
.
ａｮ･ｳｴｺｩ｡＠
animalul folosind alcooll-10%, cloroform sau eter. ｄｩｳ･｣｡＠
se realisub ｡ｰ
Ｌ＠ incizând animalul ｰｵｩｮ＠
lateral, pe linia ､ｯｲｳ｡ｬＮ＠
ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
o pereche de

Ganglion;
cerebroizi
Ganglioni cerebroizi
Ine l
perle sofag1an

Conect iv e
Fig. 18. Sistemul nervos la ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮＮ＠
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Ner vi

Fig. 19. Sistemul nervos la anelide.

ganglioni cerebroizi ｩ＠ un inel periesofagian care îi ｬ･｡ｧ＠
de ｬ｡ｮｵ＠
ganglionar ventral;
se ･ｶｩ､ｮ｡ｺ＠
mai bine, pipetând o ｳｯｬｵｩ･＠
ｳｬ｡｢＠
de acid azotic. Prin ridicarea tubului
｣＠
în fiecare segment se ｧｳ･ｴ＠
o pereche de ganglioni.
digestiv, ventral, ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
prin comisuri, iar cei din segmentele vecine, prin conecGanglionii perechi sunt ｬ･ｧ｡ｩ＠
tive. Ei constituie ｬ｡ｮｵ＠
ganglionar scalariform.
ｄ･ｳｮ｡ｩ＠

ｬ｡ｮｵ＠

ganglionar!

Din ganglioni pornesc nervi în teguntent,
ｭｵ｣ｨｩ＠

ｩ＠

la alte organe.

ｒｅｉｎＧｊＢＡ＠
Sistemul nervos al anelidelor ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
o ｦｯｲｭ＠
mai ･ｶｯｬｵ｡ｴＬ＠
deoarece ganglionii cerebroizi Ｈ｡､･ｶｲｩ＠
centri ｲ･ｦｬ｣ｩＩ＠
primesc ｩ＠ prelu｣ｲ･｡ｺ＠
ｩｮｦｯｲｭ｡＠
de la receptorii ｳｩｴｵ｡Ｌ＠
cu ｰｲ･｣､Ｌ＠
În zona capului. Concu
trolul nervos cefalic este un control mai rapid ｩ＠ mai precis În ｣ｯｭｰ｡ｲｩ･＠
nervoase periferice, care inacela al ganglionilor din segmentele ｩ＠ ｲ･ｬ＠
ﾷｩｴ＠
locale, mai simple ｩ＠ mai lente.
tervin numai În coordonarea unor ｡｣ｴｨ

sistemul nervos a suferit ｭｯ､ｩｦ｣ｲ＠
considerabile. Cele patru peLa ｭｯｬｵｴ･Ｌ＠
Ｌ＠ pleurali ｩ＠ viscerali - au o ､ｩｳｰｯｺ･＠
rechi de ganglioni principali - cerebroizi, ｰ･､ｬｯｩ
ｲ･ｧｩｯｮ｡ｬＬ＠
corespunzând unor zone ale corpului (fig. 20). De la ganglioni pornesc mai
ｭｵｬｩ＠
nervi la organele de ｳｩｭ
Ｌ＠ cap, ｢ｲ｡･＠
etc.
La c e fa l o p o d c întreaga ｭ｡ｳ＠
ｧ｡ｮｬｩｯｲ＠
ｦｵｺｩｯｮ･｡＿Ｎ＠
într-un "creier" pro｣｡ｲｴｩｬｧｮｯｳ＠
(fig. 21). Acesta ｲ･｡ｬｩｺ＠
｡｣ｴｩｶ＠
integrative
tejat de o cutie ｣ｲ｡ｮｩ＠
superioare (forme de comportament complex: de atac, de ｡ｰｲ･Ｌ＠
alimentar, sexual
primitive (Neopilina ｩ＠
etc.), precum ｩ＠ un proces de cefalizare propriu-zis. La ｭｯｬｵｴ｣･＠
Chiton) sistemul nervos este de tip scalariform, caracter de primitivitate, care le apropie
de anelide. ·
·
În marea ei varietate, lumea artropodelor poa te fi ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡ｴ
＠ relativ ｯｭｧ･ｮ＠
din punct de vedere al structurii sistemului nervos.

Ganglion/
cerebrotzi

vise eroii

Cuti e ｃｦＧｏｮｊ｡＠
ca f' t i /aginoas6

/

Oangl ion pl eurC/..{
hg. 20. Sistemul nervos la ｧ｡ｾｴｲｯｰ

ｯ ､･

Ｎ＠

Fig. 21 . "Creierul" cefalopodelor.
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Sistemul nervos la c r u s t a c e i poate fi studiat pe ba?..a ､ｩｳ･｣＠
racului de râu ｩ＠ cu ajutorul
figurii 22.
• ａｮ･ｳｴｺｩ｡＠
racul cu eter sau clorofonn, timp de
10-15 minute, apoi ､･ｴ｡ｩＬ＠
cu ajutorul unei pens.e,
ｭｵ｣ｨｩ＠
toracici ｩ＠ abdorninali. În regiunea cefalotocu un foarfece placa ･ｮ､ｯｳ｣ｨｬｴｩ＠
sub
racelui, ｴｩ｡＠
care se ｡ｦｬ＠
ganglionii cerebroizi, ｬ･ｧ｡ｩ＠
printr-un
inel periesofagian de o ｭ｡ｳ＠
ｧ｡ｮｬｩｯｲ＠
subesofaｧｩ｡ｮＮ＠
ｅ｜ｪＮ､･ｮｩｲ｡＠
ganglionilor se face picurând
peste ei acid azotic 1%. ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
ｬ｡ｮｵ＠
ganglionar
format din cinci perechi de ganglioni toracici ｩ＠ ｡ｳ･＠
perechi de ganglioni abdominali.
Ｎ

［ﾷｾ

ｹ｟Ｎｴ＠

.. 'l) ·.

La unele a r a h n i d e sistemul nervos se
｡ｳ･ｭｮ＠
mult cu cel al crustaceilorJ iar la altele,
acesta ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
un grad înaintat de comru.are a ganglionilor ｮ･ｲｶｯｩＮ＠
La i n s e c t e, sistemul nervos se caracterizeaｺ＠
printr-o complexitate ､･ｯｳ｢ｩｴ＠
a masei ganglioFig. 22. Sistemul nervos la crustacei.
nare cerebroide, ｰｲｯｶ･ｮｩｴ＠
din fuzionarea a trei perechi de ganglioni cefalici. În torace ｩ＠ abdomen
corespund, în principal, segmentelor toracice ｩ＠ abdmninale. La
ganglionii ｮ･ｲｶｯｩ＠
multe specii survine comasarea ultimelor perechi de ganglioni abdominali. La insectele
sociale, unii ganglioni se ｳｰ･｣ｩ｡ｬｺ＠
devenind ｡､･ｶｲｩ＠
centri ce ｣ｯｲ､ｮ･｡ｺ＠
ｲ･｡｣ｩ＠
comportamentale complexe (orientare în mediu, ｣ｵｴ｡ｲ･＠
hranei ｩ＠ a partenerilor).
ｒｅｉｎＡ＠
Ceea ce ｣｡ｲｴ･ｮｺ＠
sistemul nervos al artropodelor este Înalgrad de cefalizare, legat de puternica dezvoltare a organelor de ｳｩｭ＠
tul ｳｵ＠
cefalice, În ｣ｯｭｰ｡ｲｩ･＠
cu grupele de animale inferioare acestora. Alte elemente ･ｳｮｩ｡ｬ＠
ｲｭ￢ｮ＠
comune celorlalte grupe de nevertebrate (anelide ｩ＠
ｭｯｬｵｴ･ＩＺ＠
ｰｯｺｩ｡＠
､ｯｲｳ｡ｬ＠
a ganglionilor cerebroizi ｦ｡＠
de tubul digestiv,
ｬ｡ｮｵ＠
ganglionar ventral situat sub tubul digestiY ｩ＠ unit cu ganglionii cerebroizi prin inelul periesofagian, cât ｩ＠ fuzionarea de ganglioni succesiYi În
mase nervoase.

Echinodermele constituie un exemplu interesant de regresie a sistemului nervos,
ca urmare a ｶｩ･＠
relativ scdentare ｩ＠ a organelor de ｳｩｭ＠
slab dezvoltate.
､ｯｲｳ｡ｬ＠
a celor ､ｯｵ＠
cordoane nervoase, ca ｩ＠
Stomocordatele, prin ､ｩｳｰｯｺ｡＠
prin ｴ･ｮ､ｩ｡＠
de centralizare, se apropie mult de cordate. Restul sistemului nervos, reprezentat printr-o ｲ･｡＠
､ｩｦｵｺＬ＠
ｳｵ｢･ｰｩｴｬ｡Ｌ＠
ca ＠ｩ cordonul nervos ventral, le apropie de
.nevertebrate.
ｒｅｉｎＡ＠
La neyertebrate Încep centralizarea
nervoase. Din studiul animalelor nevertebrate ｡ｩ＠
ｵｲｭｴｯ｡･ｬ＠
tipuri fundamentale de sistem nervos:
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ｩ＠

cefalizarea elementelor
constatat ｣＠ acestea au

- tipul de sistem nervos difuz, cu neuronii ｩｮｴ･ｲ｣ｯ｡＠
in ｲ･｡＠
(celenteratc);
- tipul de sistem nen'OS ccfalo-cordonal, caracteristic ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮｯｲ［＠
- tipul de sistem nervos scalariform de la anelide;
caracteristic ｭｯｬｵｴ･ｲ［＠
- tipul de sistem nen'os cu concentrare ｲ･ｧｩｯｮ｡ｬＮ＠
-tipul de sistem nen-os de la artropode, mai evoluat ｦ｡＠
de anelide, cu mari
｣｡ｰｩｴ＠
de coordonare ｣ｯｭｰｲｴ｡･ｮｬ＠
la insectele sociale;
-tipul de sistem nervos mult simplificat la echinoderme;
-tipul de sistem nervos al stomocordatelor, care ｡ｲｴ＠
ｬ･ｧｴｵｲ｡＠
cu cordatele.
Sistemul nervos al cordatelor
ｒ･｡ｭｩｮｴ

Ｍ ｶ＠

principalele gmpc de cordate!

La urocordate, ､｡ｴｯｲｩ＠
modului de ｶｩ｡＠
sedentar, sistemul nervos este slab dezdintr-un ganglion dorsal, situat între cele ､ｯｵ＠
sifoanc, de la care
voltat, fiind ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
ｰｬ･｡｣＠
nervi.
• ｄｵｰ＠
cum ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
în ftgura 23, la cefalocordate sistemul nervos este repre＠Ｌ acesta se
zentat printr-un tub nervos, situat deasupra notocordului. În partea ｡ｮｴ･ｲｩｯ
､ｩｬ｡ｴ＠
formând vezi cu/a ｦｲｯｮｴ｡ｬ
Ｎ＠ Tubul neural se ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
în ｭ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲＬ＠
de la
､ｯｲｳ｡ｬ＠
ｳ･ｮｺｩｴｶ＠
ｩ＠
una ｶ･ｮｴｲ｡ｬ
Ｌ＠
care pornesc nervi rahidieni, care au o ｲ､｣ｩｮ＠
motorie.
• ａｮ｡ｬｩｺ＠
figura 24 care ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
brat ｩ＠ un cordat! Care sunt deosebirile?
､ｯｵ＠

ｳ･｣ｩｵｮ＠

transversale printr-un neverte-

din encefal, ｭ､ｵｶ｡＠
. ｳｰｩｮｲ＠
Sistemul nervos al vertebratelor este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
(sistemul nervos central), ganghoni ｩ＠ nervi (sistemul nervos periferic). Functional, sisde ｲ･ｬ｡ｩ＠
｡ｳｩｧｵｲ＠
ｬ･ｧｴｵｲ｡＠
organismului cu mediul ￮ｮ｣ｯｪｵｲｴＬ＠
temul p.ervos al ｶｩ･＠
iar sistemul nervos vegetativ ｲ･ｧｬ｡ｺ＠
activitatea organelor interne.

Originea ｩ＠ dezvoltarea ｯｮｴｧ･ｩ｣＠
a sistemului
n e r v o s. Sistemul nervos, în totalitatea luL se ､･ｺｶｯｬｴ＠
din ectoderm. Celulele ectodermului, situate de o parte ｩ＠ de alta a liniei mediane dbrsale a discului embrionar, se

Tub nE?rvos
ｖ･ｺｩ｣ｵｬ＠

ronlo/â

Inima
Fig. 23. Sistemul nervos al cefalocordatelor.
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DORSAL

Tub

digestiv
ｉｮｩｭ＠

COROAT

NEVERTEBRAT

VENTRAL

Fig. 24. Sectiw1i transversaleprintr-w1 nevertebrat ｩ＠

IDl

cordat.

înmultesc intens ｩ＠ dau ｮ｡ｴ･ｲ＠
unei ｦｯｲｭ｡ｩｵｮ＠
ｮｵｭｩｴ＠
ｰｬ｡｣＠
ｮ･ｵｲ｡ｬ＠
(fig. 25, a).
ｩ＠ se ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
într-un Ｂ ｡ｮＬｴ＠
neural" care are ､ｯｵ＠
ｲｳｦ￢ｮｧ･ｩ＠
Aceasta se ｳ｣ｵｦｮ､＠
laterale numite creste neurale. Marginile ｡ｮｵｬｩ＠
se unesc luând ｮ｡ｴ･ｲ＠
un tub neural,
deasupra ｣ｲｵｩ｡＠
celulele ectodennice refac ｦｯｩ｡＠
･｣ｴｯ､ｲｭｩＮ＠
Orificiile de la e"ireｭｩｴｬ･＠
tubului neural se închid În ｪｵｭｴ｡･＠
｡ｮｴ･ｲｩｯ＠
a acestuia, se ｦｯｲｭ･｡＿Ｎ＠
o vezi｣ｵｬ＠
｣･ｲ｢｡ｬ＠
care se împarte în 3 vezicule: una ｡ｮｴ･ｲｩｯＬ＠
prozencefalul, una
mijlocie, mezencefalul ｩ＠ una ｰｯｳｴ･ｲｩ｡Ｌ＠
rombencefalul. Într-un stadiu ｵｲｭｴｯＬ＠
veziｩ＠ ｰｯｳｴ･ｲｩ｡＠
se ｳ･ｧｭｮｴ｡ｩＮ＠
fiecare: prozencefalul se divide în te/encuiele ｡ｮｴ･ｲｩｯ＠
cefal ｩ＠ diencefal, iar rombencefalul, în metence.fal ｩ＠ mie/encefal. Deci, se ｦｯｲｭ･｡＿Ｎ＠
în
total cinci vezicule.
Restul tubului neural se va transforma într-un organ caracteristic numit
ｳｰｩｮｲＮ＠

Crestele neurale se ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
vor fomta ganglionii ｮ･ｲｶｯｩ＠
parasimpatici).
Placa
Ectoderm
neura/fl

ｾ＠
ｮ･ｾ＠

ｔｵｾｲｯ＠

în ､ｯｵ＠
benzi paralele cu tubul neural; din ele se
somatici (spinali ｩ＠ cranieni) ｩ＠ vegetativi (simpatici ｩ＠
ｖ･ｺｩ｣ｵｬ＠

Prozencetal
Tel e(JCe lat
.Oiencetlii
Mezencefal
ｲＧｾＢＭｉｗＮ＼＠
ftfe tenceltJl
｣･ｲ｢｡ｬ＠

Creste neurale

ｾﾭ

ｾ＠

ｭ､ｵｶ｡＠

Mielen.
cela/

ｾ＠
o

b
Fig. 25. Sistemul nervos al vertebratelor:
a- originea sistemului nervos; b - schema encefalului.

24
i.:.

Creierul (enccfalul) ｲ･ｵｮｴ｣Ｌ＠
la toate vercum ｯ｢ｳ･ｮ
Ｌ ｡ｩ＠
în figura 25, b,
tebratele, ｡＠
ｵｲｭｴｯ｡･ｬ＠
cinci ve7kule: telencejizlul (creierul
anterior), diencejalul (creierul intermediar), mezencefalul (creierul mijlociu), metencefa/ul
(creierul posterior) ｩ＠
mielencejalul (bulbul
rahidian).
La c i c 1 o s t o m i. agnate libere sau parazite. cele cinci vezicule ale encefalului sunt displan, având o dezvoltare ･ｧ｡ｬ＠
puse în ｡｣･ｬｩ＠
( fig . 26 ).
Acestea ｰｲ･Ｗｩｮｴ＠
ｵｲｭｴｯ｡
･ ｬ･＠
ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬ

Te/encefal

Ｚ＠

Telencefalul este format ､ｩｮＬｯｵ＠
emisfere
cereiJrale reduse. cu rol olfactiv. In partea ven. ｴｲ｡ｬ
Ｌ＠ emisferele ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
corpii ｳｴｲｩ｡＠
rudimentari , cu ｦｵｮ｣ｩ＠
motorii.
·
Dience/alul ｲ｣ｵｮ･ｴ＠
talamusul ｩ＠ hipotalamusu/.
dorsal doi lobi opMezencefalul ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
tici, ､･ｺｶｯｬｴ｡ｩ
Ｌ＠ la care ＼ｪｵｮｧ＠
!ibrcle optice de la
ｲ･ｴｩｮ
Ｌ＠ iar ventral nuclei ai unor nervi cranieni
globilor oculari.
care merg la ｭｵ｣ｨｩ＠

Fig. 26. Encefalulla ciclostomi.

La ciclostomi, mczencefalul constituie centrul suprem de coordonare a Întregului ｳｩｴｾｭ＠
nervos, Îndeplinind importante ｦｵｮ｣ｩ＠
optice ｩ＠ de
ｭ･ｮｩｲ＠
a ｴｬｯｺｩ･＠
normale a corpului.
ｒｅｉｎＡ＠

Metencefalul (cerebelul). situat înapoia mezencefalului, este redus ｩ＠ intervine în
ｩ ･ｩ Ｎ＠
·
controlul echilibrului ｩ＠ ｡ｬｯ｣ｭ
lvfielenceja/ul, foarte voluminos, se ｣ｯｮｴ
ｩ ｮｵ＠
cu ｭ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲ
ｩ ｩ［＠ ｣ ｯｮ
ｩｮ･＠
numeｲｯｩ＠
centri care ｣ｯｮｴｲｬ･｡ｺ＠
ｭｩ｣｡ｲ･＠
ｩ＠ ｲ･ｧｬ
･｡ｺ＠
diferite procese fiziologice, ca circuｬ｡ｩ＠

ｩ＠

ｲ･ｳｰｩ｡Ｎ＠

Ciclostomii au 1O perechi de nervi cranieni, dintre care majoritatea au originea
origine. Nervii cranieni
în mezencefal ｩ＠ mielencefal. Nervii liniei laterale au ｡｣･ｩ＠
ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
･ｸ｣ｩｴ｡＠
de la organele interne ｩ＠ din mediul e:>..tern, ｴ ｲ｡ｮ ｳ ｭｩ ￢ｮ､ｵ
Ｍｬ ･＠ la
din organele nervoase. De la centrii respectivi pornesc fibre nervoase
centrii ｮ･ｲｶｯｩ＠
｣ｴｲ･＠
organele efectoare.
ｍ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲ
ｩ＠ este ｴｵｲｩ
ｴ＠
dorso-ventral, iar ｳ ｵ ｢ｳｴ｡ｮ＠
｣･ｮｵ
ｩ･Ｌ＠
ｬ ｯ｣｡
ｬｩ ｺ｡ｴ＠
cenｩｮ･＠
neuroni sell7itivi (dorsal) ｩ＠ motori (ventral). ｓ ｵ｢ｳ ｴ｡ ｮ ｡＠ ｡ ｬ｢ Ｌ＠ ｬｯ｣｡
ｬ ｩＷＮ｡ ｴ
＠ la
tral, ｣ｯｮ
periferie, ｣ ｯ ｮｩ･＠
neuroni senzitivi (caracter de primitivitate) ｩ＠ fibre nen'oase care
ｬ･｡ｧ＠
ｭ､ｵｶ｡＠
în sens ascendent ｩ＠ descendent cu celelalte etaje nervoase.
•
ｺ･｡＠
｡ｰｲ

｡ ｲ

ａｭｩｮｴＭｶ＠

cum se numesc nervii cu originea în ｭ､ｵｶ｡＠

Nenrii spinali sunt senzitivi
numeroase reflexe ｮ･｣ｯ､ｩ｡ｴ＠
･ Ｌ＠ circulatorii etc.
ｩ＠

ｳｰｩｮｲＡ＠

motori. Prin intermediul nenrilor spinali se realimedulare: tonice, posturale. locomotorii, de

Encefalul redus, cu cele cinci vezicule dispuse În ｡｣･ｬｩ＠
plan,
simple ｩ＠ scurte cu ｭ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲＬ＠
turtirea acesteia, ca ｩ＠ nen-ii
senzitivi ｳ･ｰ｡ｲｩ＠
de cei motori, sunt caractere de primitivitate ale sistemului
timp, sistemul nen-os al acestor animale
nen-os de la ciclostomi. În ｡｣･ｬｩ＠
constituie prototipul sistemului nen-os de la celelalte vertebrate, deoarece
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
structurile ･ｳｮｩ｡ｬ＠
ale acestuia.
ｒｅｉｎＡ＠

ｬ･ｧｴｵｲｩ＠
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Sistemul nervos de la p e ＠ t i
a mare varietate de forme, deterde ｶｩ｡＠
diferite.
minate de ｣ｯｮ､ｩｬ･＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠

･ ｩｮ･＠
ｰ･ｴｬ＠
cu abdomenul în
jos. Cu ajutorul foarfccclui. ￮ｮ､･ｰｲｴ｡ｩ＠
oasele ｢ｯｬｩ＠
crari.iene, realizând o deschidere ca o ｦ･ｲ｡ｳｴＮ＠
Encefalul este mic ｩ＠
nu umple întreaga cutie ｣ｲ ｡ｮｩ
Ｎ＠ Obserｶ｡ｩ＠
morfologia ｦｩ･｣ｲ＠
vezicule ｩ＠
. ｣ｯｭｰ｡ｲｩＭｬ･Ｎ＠
ａｪｵｴ｡ｩＭｶ＠
de figura 27.
printr-o
Telencefalul nu se ｲ･ｭ｡｣＠
La ｰ･ｴｩ＠
｣｡ｲｴｩｬｧｮｯ＠
:
dezvoltare ･ｶｩ､ｮｴＮ＠
interemis- ·
emisferele sunt mari, cu ｡ｮｵｬ＠
［＠ la ｣･ｩｬ｡＠
ｰ･ｴｩＬ＠
emiferic slab ･ｶｩ､ｮ｡ｴ
sferele· sunt reprezentate aproape exclusiv
_Ce rol au? La ｴｯｩ＠
ｰ･ｴｩＬ＠
prin corpii ｳｴｲｩ｡Ｎ＠
1
în partea ｡ｮｴ･ｲｩｯ＠
a telencefalului se ｡ｦｬ＠
doi lobi olfactivi, care se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu tracFig. 27. Encetillul ｰｾｴｩｬｯｲ＠
(dorsal).
tusurile ｩ＠ bulbii olfactivi. Deci, marca
dezvoltare a componentelor olfactive ｡ｲｴ＠
｣＠ telencefalul acestor animale are, în primul rând, un rol senzorial ｯｬｦ｡｣ｴｩｶｾ＠
distrugerea
lui duce la pierderea ｯｬｦ｡｣ｩ･
Ｎ＠
Diencefalul este mic. Dintre componentele diencefalului, epifiza ｩ＠ talamusul
sunt foarte reduse. La ｰ･ｴｩ＠
cu ｳｩｭｵｬ＠
ｶｺｵｬｩ＠
dezvolt.at apar corpii ｧ･ｮｩ｣ｵｬ｡＠
latcrali,
､ｯｵ＠
mase de ｳ ｵ｢ｳｴ｡ｮ＠
｣･ｮｵｩ＠
în care fac ｳｴ｡ｩ･＠
o parte din fibrele optice. De la
｡｣･
ｴｩ｡
Ｌ＠ impulsuri nervoase ajung la mezencefal. Hipotalamusul este cea mai ､･ｺｶｯｬｴ｡＠
parte a diencefalului de la ｰ･ｴｩＮ＠
Mezencefalul ､･ｰｴ＠
în dimensiuni toate celelalte ｰｲｩ＠
ale creierului, îndepliｦｵｮ｣ｩ＠
ca ｩ Ｌ＠ la ciclostomi. Dorsal, ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
doi lobi optici, ｶｯｬｵｭｩｮ＠
nind ｡｣･ｬｩ＠
(mai ales la ｰ･ｴｩ＠
ｲｰｩｴ
ｯｲｩＩ
Ｌ＠ la care sosesc fibre optice, ｩ＠ doi nuclei la care vin ･ｸ｣ｩｴ｡＠
de la urechea ｩｮｴ･ｲ＠
ｩ＠ de la linia ｬ｡ｴ･ｲ［＠
deci, are ｦｵｮ｣ｩ＠
vizuale ｩ＠ statice, dirijând ｩ＠
mobilitatea ￮ｮｯｴ｡ｲ･ｬＮ＠
Lobii optici se ､･ｺｶｯｬｴ＠
ｩ＠ la celelalte grupe de vertebrale.
complexe ale ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
Metencefalul (cerebelul) este relativ voluminos. ｍｩ｣ｲｬ･＠
ｲｰｩｴ
ｯｲｩ＠
au dus la o dezvoltare mai mare a acestuia.
celui de la ciclostomi; ｰｲ･ｺｩｮｴ
Ｌ＠ în plus, ｩ＠ centrii
A1ielencefalul este ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
activitatea celulelor tegumentare, ￮ｮ｣ｲ｡ｴ･＠
cu ｰｩｧｾ･ｮ
Ｌ＠ ｲｳｰｵｮｺｴｯ｡･＠
care ｣ｯｮ ｴｲｯｬ･ｷＮ＠
de ｣ｯｬｲ｡ｩ＠
corpului.
Pe laturile creierului se disting ｲ､｣ｩｮｬ･＠
celor 10 perechi de nervi cranieni.
ｍ､ｵｶ｡＠
ｳｰ ｩｮｲ＠
are ｦｯｲｭ＠
｣ｩｬｮ､ｲＮ＠
Caracteristic pentru ｰ･ｴｩ＠
este ､ｩｳｰ｡ｲ＠
celulelor senzitive din ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
｡ｬ｢＠
ｩ＠ ｡ｰｲｩ＠
nervilor spinali ｭｩ｣ｴｊ＠
la fel ca la
celelalte vertebrate.
ｒｅｉｎＡ＠
Sistemul nervos al ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
mai
mare, hipotalamus cu ｳｴｲｵ｣＠
ori, foarte dezvoltat. Mezencefalul ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
coordonând activitatea ｣ｯ ｭｰ ｯｲｴ｡ｭ･ｮｬ＠

26

se
｣ｯｭｰｬ･ｸ＠

｣｡ｲｴ･

ｩｮｳｴ

ｩ＠

ｲ ｩｺ･｡＠
prin mezencefal
cerebelul, de cele mai multe
zona de integrare ｳ ｵｰ･ｲｩｯ｡Ｌ＠

｣ ｴｵ｡ｬＮ＠

•
｡ ｰ

ｲｵｴ

･＠

ｃｯｭｰ｡ｲｩ＠

ｭ､ｵｶ｡＠

ｳ ｰｩ

în sistemul nervos al ｰ･ｴｩ

ｮｲ

ｩ＠

de la ciclostomi
ｩ＠

ｰ･

ｴ ｩＡ＠

ｐ ｲ･ｺｮｴ｡ｩ＠

noile structuri

ｬｯｲＡ＠

Sistemul nervos al a m fi b i e n i 1 o r este mai evoluat decât cel al ｰ･ｴ

ｩ ｬｯｲＮ＠

• ｉｮｴｲｯ､ｵ｣･ｩ＠
broasca într-un borcan în care se ｡ｦｬ ＠ un tampon de ｶ ｡ｴＬ＠
îmbibat cu
loroform sau eter etilic. ｄｵｰ
＠ ｡ｮ･ｳｴｺｩ
Ｌ＠ ｦ ｡｣ ･ｩ＠
o incizie.pe linia ｭ･､ｩｯＭｲｳ｡ｬ＠
a capului . Perpendicular, se mai face o ｴｩ･ ｴｵｲ＠
pe o linie ｳｩ ｴｵ｡ ｴ＠ înapoia timpanelor. ｄｵｰ＠
ce
｡ｩ＠ ｳ
･｣ ｩｯｮ｡ｴ＠
în ｦｯｲｭ＠
de T, ､･ ｳ ｰ ｲｩｮ､･＠
･ｧｵｭｮ
ｴｵｬ＠
de schelet ｩ＠ ｰｬｩ｡＠
pe laturi. Decuｰ｡ｩ
Ｎ＠ cu un foarfece bolta cutiei craniene. Prin deschiderea ｦ｣ｵ
ｴ ＠ va ｩ･＠
la ｩｶ･｡ｬ＠
creierul. Pe ｦ｡＠
､ｯｲｳ｡ｬ＠
ｯ｢ｳ･ｲｶ｡
ｩ＠ cele cinci yezicule pnccfalice mai volUJninoase decât la
ｰ･ ｴｩ＠
ｩ＠ dispuse tot în ｡｣･ｬｩ＠
plan (fig. 28).
Te /encefalul este format din ､ｯ ｵ＠ emisfere cerebrale alungite ｩ＠ ·separate prin
｡ｮ
ｵｬ＠
interemisfcric. La baza lor se ｡ ｦｬ＠ corpii ｳｴｲｩ｡
Ｌ＠ ｶｯｬｵｭｩｮ
ｩ Ｌ＠ iar anterior, bulbii
xxxxxxxxxxxxxxxxx
în ･ｶｯｬｵｩ
｡＠ vertebratclor apare ｴ･ｮ､ｩ｡＠
de migrare a neuroolfactivi. Pentru prima ､｡ｴ＠
nilor ｣ ｴｲ･＠
periferia•emisferelor cerebrale. sugerând un început de fonnare a Ｂ ｳ ｣ ｯ｡ ｲ ･ｩＢ Ｎ＠
Corpii ｳｴｲｩ｡＠
｡ｳｩｧｵｲ＠
coordonarea ｦｩｮ＠
ｩ＠ ｰｲ ･｣ｩｳ＠
a ｬ ｯ｣ｭ
ｩ･＠
pe uscat ｩ＠ în ｡ｰ Ｎ＠ Telencefalul este conectat prin fibre nervoase cu talamusul, hipotalamusul ｩ＠ mezencefalul.
epifi7.a dorsal ｩ＠ talamusul care ｣ｯｮｩ･＠
nuclei, ce primesc
Diencefalul ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
exclusiv fibre optice. ｩ Ｌ＠ pentru prima ､｡ ｴ＠ în scria ｡ｮｩｭｬＬ＠
fibrele care pornesc de la ei
aju ng la emisfere. Hipotalamusul ￮ｮ､･ｰｬｩ
ｮ ･ｴｾ＠
rol coordonator al ｦｵｮ ｣ ｩｬ ｯｲ＠ vegetative.
Mezencefal!tl constituie un centru foarte important pentru ｲ ･｣ｰｩ
ｯ ｮ｡ｲ･＠
exciｴ｡ ｩ ｩｬｯｲ＠
vizuale, auditive ｩ＠ statice. cât ｩ＠ pentru elaborarea Unor impulsuri motorii,
uansmisc la bulb ｩ＠ ｭ､ｵｶ
Ｎ＠
Metencefalul ｰｲ･ｺｩｮｴ
Ｌ＠ în general, ｡｣･
ｬ ･ ｡ｩ＠
caracteristici ca la ｰ･ｴｩＮ＠
dar este mai
redus, ca unnare a ｭｩ｣ｲｬｯ＠
mai simple efectuate de aceste animale.
ｮ ｴｯｲ＠
cu cel de la ｰ･ ｴｩ Ｌ＠ în plus se ､･ｺｶ
ｯ ｬｴ＠
nucleul
i\Iie/encefalul este ｡ｳ･ｭ
rvului acustic, care ｰｲｩｭ･ｴ＠
ｩｮｦｯ
ｮ
｡ｩ＠
auditive, ｩ＠ nucleii vestibulari cu rol de echilibru, ca urntare a reducerii liniei laterale.
ｲ＠ de 10 perechi .
Nervii cranieni sunt în ｮ ｵｭ
Ce ｣

• ｅ ｦ･ｴｵ｡ｩ＠
ｯｮ

ｳｴ ｡ｴ

o
ｳ･｣

ｩｵｮ･＠

sub bulb.

ｩ＿＠

ｍ ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲ＠
are ｦｯｲｭ＠
｣ｩｬｮ､ｲ
ｩ ｣ Ｌ＠
ocupând tot canalul vertebra] la fonnele in•
ferioare. La arnfibienii superiori ｭ､ｵｶ｡＠
este ｳ｣ ｵｲｴ＠
ｩ＠ se ｴ･ｮｩ＠
printr-o Ｂ｣ｯ｡
､＠
de
cal ·'. ｲ ･ ｺｵｬｴ｡＠
din asocierea nervilor spinali
d:m regiunea ｣ｯ､｡ｬ
Ｎ＠ Dezvoltarea membrelor
;:u ｦｵｮ｣
ｩ＠
motorii mai complexe a determinat ｡ ｰ ｡ ｲｩ ｩ｡＠ unor centri ｮ･ｲｶ
ｯｩ＠
mai dezvolｴ｡ｩ＠
în regiunile ｣･ｲｶｩ｡ｬ＠
ｩ＠ ｴ ｯ ｲ｡｣ｯＭｳｬ＠
.
ｲｩ＠ ca ､ｩｳｰｯ
ｺｩ
･＠
. -ervi.i spinali sunt ｡ｳ･ｭｮｴｯ
･ｴ｡
ｭ ･ ｲｩ ｣＠
ｩ＠
ｳｴｲｵ｣＠
cu cei de la ｰ･ ｴｩ Ｌ＠
reptile. ｰ ｳｲｩ＠
ｩ＠ rnamifere.

• ｃ ｯｭｰ｡ｲｩ＠
cncefalul amfibienilor cu
encefalul ｰ･ｴｩｬｯｲ
Ｌ＠ analizând preparatele în
hid ｩ＠ mulajcle din colectia ｣ ｯ ｬｩＮ＠ Preeiｩ＠ ｡ｳ･ｭ
ｮｲｩｬ･＠
ｩ＠ deosebirile!

lai

·Nielencefal

Fig. 28. Encefalulla amfibieni (dorsal).
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ｒｅｉｎＡ＠
Sistemul nenros al amfibienilor ｡ｮｵ＠
dezvoltarea creierului
vertebratelor terestre dar, pe de ｡ｬｴ＠
parte, ･ｸｩｳｴｮ｡＠
nervilor liniei.laterale,
｡ｰｲｵｴ＠
în timpul ､･ｺｶｯｬｴｲｩ＠
larvare, precum ｩ＠ ｰｲ･ｺｮ｡＠
ei la unele forme
inferioare, (urodele), ｡ｭｩｮｴ･＠
sist.emul nervos al ve.rtebratelor acvatice
inferioare.

numeroase caracterisici care ｡ｴ･ｳ＠
o
Sistemul nervos al r e p t i 1 e 1 o r ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
･ｶｯｬｵｩ＠
ｦ｡＠
de amfibieni, ca urmare a ｰｯｵｬｲｩ＠
mediului terestru, mai
variat decât cel acvatic (fig. 29).
ｩｮ｣ｯｴ･ｳ｡｢ｬ＠

• ｓｴｵ､ｩ｡＠
｣ｯｬ･ｩ｡＠

encefalul reptilelor din preparatele în lichid ｩ＠ din mulajele aflate în

｣ｯｬｩＡ＠

Telencefalul are o mare dezvoltare. acoperind ｰ｡ｲｩｬ＠
diencefal1J.].. La majoritatea
reptilelor, cele ､ｯｵ＠
emisfere se prelungesc la partea Ｎ ｡ｮｴ･ｲｩｯ＠
cu bulbii olfactiYi ..
în seria' vertebratelor apare ｳ｣ｯ｡ｲ＠
｣･ｲ｢｡ｬ＠
cu ､ｯｵ＠
straturi de neuPentru prima ､｡ｴ＠
roni: stratul superticial, cu rol sewitiv ｩ＠ stratul piramidal (profund), cu rol motor.
sunt bine ､･ｺｶｯｬｴ｡ｩＬ＠
îndeplinind atât ｦｵｮ｣ｩ＠
senzitive (de a ｲ･｣ｰｩｯｮ｡＠
exCorpii ｳｴｲｩ｡＠
｣ｩｴ｡ｬ･Ｉ＠
cât ｩ＠ motorii (de transmitere a comenzilor la efectori). Conexiunile telencefalului . cu etajele inferioare sunt mai complexe
decât la ｰ･ｴｩ＠
ｩ＠ arnfibieni.

o ･ｶｯｬｵｩ＠
Diencefalul ､･ｭｯｮｳｴｲ｡ｺ＠
El este acoperit dorsal, în cea .mai
mare parte, de emisferele cerebrale. ｃｯｮｩ･＠
epifiza* ｩ＠ talamusul. Acesta este mai dezvolｩ＠ arnfibieni, ｩ＠ ｳ･ｲｶｴ＠
drept
·tat decât la ｰ･ｴｩ＠
ｳｴ｡ｩ･＠
ｩｮｴ･ｲｭ､｡＠
pentru fibrele nervoase
ascendente prin care se transmit impulsurile
spre telencefal. Hipotalamusul se ､･ｺｶｯｬｴ＠
foarte mult.
ｰｲｯｧ･ｳｩｶＮ＠

Epitiza

Metencefal

Ner vi

Fig. 29. Encefalul reptilelor (dorsal).

* Epifiza ￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
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functie ｳ･ｮｺｯｲｩ｡ｬＬ＠
ｬ･ｧ｡ｴ＠

Mezencefalul este bine dezvoltat. El se
prin conturarea mai ｰｲ･｣ｩｳ＠
a
ale
tuberculilor bigemeni posteriori, ｳｴ｡ｩ＠
｣ｩｬｯｲ＠
auditive, ｩ＠
a tuberc.ulilor bigemeni
anteriori care ｣ｯｲ､ｮ･｡ｺ＠
reflexele de orientare ｶｩｺｵ｡ｬ＠
a capului. Pe ｳ｣｡ｲ＠
･ｶｯｬｵｴｩＬ＠
mezencefalul reptilelor se ｰｬ｡ｳ･ｺ＠
pe o
ｴｲ･｡ｰ＠
ｳｵｰ･ｲｩｯ｡＠
ｩ＠
prin ｡ｰｲｩ
Ｎ＠ pentru
a nucleului ｲｯｵＮ＠
ｦｯｲｭ｡ｩｵｮ･＠
de
prima ､｡ｴ＠
ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
｣･ｮｵｩ＠
care ｣ｯｮｴｲｬ･｡ｺ＠
tonusul
muscular, diminuându-1.
au ｡｣･ｬｩ＠
Lobii optici, ｶｯｬｵｲｮｩＬ＠
ｦｵｮ｣ｩ＠
ca ｩ＠ la amfibieni.
｣｡ｲｴ･ｩｺ＠

de receptionarea st.•tnnalelor luminoase.

Metencej(lful, în general redus (cu ･ｸ｣ｰｩ｡＠
crocodililor ｩ＠ chelonienilor). pretrei lobi, ･ｸｩｳｴｮ＠
＠ｩ la ｰｳｲｩ＠
ｩ＠ mamiferc. În structura sa apar, pentru prima ｯ｡ｲＮ＠
nucleii ｩｮｴｲ｡｣･｢Ｏｯ＠
cu rol în controlul echilibrului, tonusului muscular ｩ＠ al coorｺ ｩｮｴ＠
､ｯｮｲｩ＠

ｭｩ｣ｲｬｯＮ＠

Mie/encefalu/ nu ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
deosebiri ･ｳｮｩ｡ｬ＠
Începând cu reptilele, nervii craniei sunt în ｮｵｭｲ＠
ｍ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲＬ＠
de ｟ ｦｯｲｭ＠
｣ｩｬｮ､ｲ
Ｌ＠ este
cervicale ｩ＠ lombare la ｯｰ￢ｲｬ･＠
ｩ＠ crocodili.

•
cauza
｡ｰｲｩｾ＠

ｐｲ･ｺｮｴ｡ｩ＠

structurile nervoase
acestora'
｡ｰｲｵｴ･＠

ｦ｡＠
ｵｮｩｦｯｲｭ＠

de amfibieni.
de 12 perechi .
la ･ｲｰｩ
Ｌ＠ ｰｲ･ｺｩｮｴ＠

pentru prima
ｯ｡ｲ＠

､ｩｬ｡ｴｲ＠

la reptile.
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Sistemul nervos al reptilelor ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡
･＠
plicare care ｣ｯｮｳｴ＠
in ｡ｰｲｩ＠
celor trei curburi ale encefalului,
emisferelor cerebrale, ｡ｰｲｩ＠
ｳ｣ｯ｡ｲ･ｩ＠
cerebrale ｩ＠ a nucleului ｲｯｵＮ＠

ｩ＠

ａｲｴ｡ｩ＠

com-

ｭｲｩ･｡＠

Encefalul p ＠ ｳｲｩ＠
1 o r, ､ｵｰ＠
cum ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
în figura 30, este mult mai dezvoltat decât al reptilelor, atât în ceea ce ｰｲｩｶ･ｴ＠
volumul, cât ｩ＠ în complexitatea structuｲ｡ ｬ＠ ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬＮ＠
ａ｣･｡ｳｴ＠
dezvoltare se ､｡ｴｯｲ･＠
ｭｩ｣ｲｬｯ＠
variate ale ｰｳｲｩｬｯ
Ｌ＠ determinate de mediul în care ｴｲｩ･ｳ｣Ｎ＠
Telencefalul este foarte voluminos, ､｡ｴｯｲｩ＠
unei ｡､･ｶｲｴ＠
hipertrofij a corpilor
ｳｴ ｲｩ｡＠
care, ｡ｬｴｵｲｩ＠
de talamusul optic, ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
cei mai ･ｶｯｬｵ｡ｩ＠
centri de ｬ･ｧｴｵｲ＠
ｩ＠
e coordonare. Comportamentul instinctiv (construirea cuibului, clocitul) ｩ＠ întreaga
motricitate sunt coordonate de acest complex "talamo-striat". Emisferele sunt bine dezｴｲｩｵｮｧｨｬ｡
Ｌ＠ au bulbi olfactivi foarte ｲ･､ｵｩＬ＠
deoarece aceste animale
, ·oltate, de ｦｯｲｭ＠
u. în general, ｳｩｭｵｬ＠
mirosului slab. ｓ｣ｯ｡ｲ＠
｣･ｲ｢｡ｬ＠
este ￮ｮ｣＠
ｰｵｩｮ＠
､･ｺｶｯｬｴ｡
Ｎ＠
Diencefalu/ este acoperit ｰ｡ｲｩｬ＠
(în partea ､ｯｲｳ｡ｬＩ
Ｌ＠ de emisferele cerebrale. Epifi.za este ｶｯｬｵｭｩｮ｡ｳＬ＠
având rol de ｧｬ｡ｮ､＠
cu ｳ･｣ｲｩ＠
ｩｮｴ･ｲ
Ｌ＠ talamusul ｩ＠ hipotalamusul dobândesc o mare dezvoltare, ｣ｯｮｩ￢､＠
ｮｵｭ･ｲｯｩ＠
nuclei de ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
｣･ｮｵｩ
Ｎ＠ al
｣ｲ
ｯｲ＠ rol devine ｩ＠ mai complex.
doi lobi optici
Mezencefalul ｰｲ･Ｗｪｮｴ＠
Bu !b
､･ｰｬ｡ｳｩ＠
lateral. Ei sunt în
e ､･ｺｶｯｬｴ｡ｩＬ＠
o! fa c tiv
ＢＧ ｴｵｲ＠
cu rolul important al ｳｩｭｵｬ＠
vizual
aceste animale. Sub lobii optici se ｧｳ･｣＠
c/eii spiriformi, particulari ｰｳｲｩｬｯＮ＠
cu rol
· coordonarea ｭｩ｣ｲｬｯ＠
oculare ｩ＠ somatice,
Telence tai
este mai bine dezvol• general. Nucleul ｲｯｵ＠
decât la reptile, intervenind în reglarea
ului musculaturii membrelor.
lvfetencefalu/ este foarte dezvoltat, în
ｧ￢ ｴｵｲ＠
cu adaptarea ｰｳｲｩｬｯ＠
la zbor. Cercul ｰｲ･＿ｩｮｴ＠
o ｰｯｲｩｵｮ･＠
｣･ｮｴｲ｡ｬＬ＠
｢ｲｺ､｡ｴ＠
de
: turi transvcrsale - vermisul - ｩ＠ ､ｯｵ＠
forｾ＠
ｩｵｮＮ＠
conice laterale. La ｰｳｲｩ＠
se contu"----Bulb
Ｚ［ＧＲｚ＠
pedunculii ｣･ｲ｢ｬｯｩ＠
superiori, . prin
cu mezencefalul. Cerebese face ｬ･ｧｴｵｲ｡＠
ｰｳｲｩｬｯ＠
ｲ･ｧｬ｡ｺ＠
ｭ･ｮｩｲ｡＠
tonusului
Fig. 30. Encefalul de la porumbel (dorsal).
cu.lar, coordonând ｭｩ｣ｲｬ･＠
complexe.
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Rolul cerebelului se poate demonstra prin leziuni experimentale aplicate unui pommbel.
Extirparea ｵｮｩｬ｡ｴ･ｲ＠
a acestui organ 'llervos duce la ､ｩｳｰ｡ｲ＠
tonusului muscular ｩ＠ la
ｭｩ｣ｲ＠
necontrolate. ｄｵｰ＠
câteva ｳｰｴｭ￢ｮｩＬ＠
animalul ￮ｩ＠ ｲ･､ｯ｢￢ｮｴ＠
capacitatea
ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬ＠
ｮｯｲｭ｡ｬ
Ｎ＠
·
acoperit de cerebel. ｄｯｵ＠
mase de ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
｣･ｮｵｩ＠
Mielencefqlul este ｰ｡ｲｩｬ＠
numite olive bufbare sunt dezvoltate, în ｬ･ｧｴｵｲ＠
cu adaptarea ｰｳｲｩｬｯ＠
la zbor. La
ｰｳｲｩｬ･＠
acvatice apar olivele secundare care ｲ･ｧｬ｡ｺ＠
ｭｩ｣ｲｬ･＠
de înot.
ｍ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲ＠
se distinge prin alungirea regiunii cervicale ｩ＠ ･ｸｩｳｴｮ｡＠
ｵｭｦｬｴｲｩｯ＠
din regiunea ｢ｲ｡ｨｩ
｡ｬ＠
ｩ＠ ｬｯｭ｢｡ｲ
Ｎ＠
•
ｐｲ･ｺｮｴ｡ｩ＠

caracterele comune ale sistemului nervos la reptile ｩ＠
ｰｳｲｩ

Ｇ＠

ｉＡ＠
Encefalul ｰｳｲｩｬｯ＠
se ｣｡ｲｴ･ｩｺ＠
prin ｣ｲ･ｴ｡＠
remarcaa creierului mare, a lobilor optici ｩ＠ cerebelului, in care se ､･ｺｶｯｬｴ＠
structuri asociate ｳｩｭｵｬ＠
ｶｺｵｬｩＬ＠
stato-acustic ｩ＠ ｬｯ｣ｭｩ･Ｎ＠
Dezvoltarea ｩｮ･ｧ｡ｬ
＠
a celor cinci vezicule ､･ｴｲｭｩｮ＠
curburile axului cerebral, mai ｰｲｯｮｵ｡ｴ
･＠ ca
la reptile.
ｉｄｾｎｅ

｢ｩｬ＠

La mamifer e (fig. 31), mediul de ｶｩ｡＠
foarte variat (terestru, acvatic, subｩ＠
comportamentul complex al acestora au determinat o complicare anatomoｦｩｺｪｯｬｧ｣＠
a encefalului.
Telencefalul, partea cea mai ｶｯｬｵｭｩｮ｡ｳ＠
ｩ＠ mai ｩｭ ｰｯｲｴ｡ｮ＠
din punct de vedere
ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬ
Ｌ＠ este reprezentat prin emisferele cerebrale ｩ＠ corpii ｳｴｲｩ｡Ｎ＠
Emisferele. separate prin scizura ｩｮｴ･ｲｭｳｦ｣Ｌ＠
｡｣ｯｰ･ｲ＠
dorsal ｩ＠ lateral cea mai mare parte din restul
creierului. La mamifercle inferioare (monotreme, marsupiale, mamifere inseclivore)
ｳｵｰ
ｲ｡ｦ＠
lor este ｮ･ｴ､＠
ｳ｡ｾ＠
ｰｵｩｮ＠
ｯｮ､ｵｬ｡ｴ
Ｎ＠ La carnivore ｩ＠ primate. emisferele preｺｩｮｴ＠
｣ｩｲｵｭｶｯ
ｬｵｩｮ＠
cerebrale. Emisferele cerebrale ating maximum de dezvoltare, iar
ｳ｣ｯ｡ｲ＠
｣･ｲ｢｡ｬ＠
are o ｳｴｲｵ
｣ｴｵ
ｲ＠
｣ｯｭｰｬ･ｸＬ＠
fiind ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din mai multe straturi de ce｣･ｲ｢｡ｬ＠
au fost ･ｶｩ､ｮ｡ｴ
･＠ trei categorii de zone: senzitive,
lule nervoase. În ｳ｣ｯ｡ｲ＠
Zonele senzitivc primesc ｩｮｦｯＬ｡＠
senzoriale: vizuale, auditive,
motorii ｩ＠ de ｡ｳｯ｣ｩ･Ｎ＠
gustative, termice, dureroase etc. Zonele motorii sunt acelea de la ca re pornesc comenzi spre organele efcctoarc
Bul b
- - - o l t activ
Ｈｭｵ｣ｨｩ
Ｌ＠ glande). La mamiferelc irrferioare, din aceste zone motorii se de｣ｬ｡ｮ･ｺ＠
comenzi ale ｭｩ｣ｲｬ
ｯｲ＠
grosolane ｩ Ｌ＠ într-o ｭｩ｣＠
ｭ
ｳ ｵｲＬ＠
a
ｭｩ
｣ｲｩｬｯ＠
fine. Pe ｭｳｵｲ｡＠
･ ｹｯ ｬｵｩ
･ｩ＠
mamiferelor (la primate ｩ＠ om) se
ｲ･｡ｬｩｺ＠
un control motor cortical tot
mai accentuat. Din zonele motori i pornesc fibre nervoase care ｡ｬ｣ｴｵ
ｩ･ｳ｣＠
caEmisfera
(calea piracerebe/oasâ . lea motorie ｶｯｬｵｮｴ｡ｲ＠
Peduncul
cerebral
ｭｩ､｡ｬ
Ｉ＠ - ｮ ｯ ｵ＠
la mamiferc. Calca
motorie ｩｮｶｯｬ
ｵｮｴ｡ｲ＠
(calea ･ａ ｲ｡ ｰｩｲ ｡ ﾭ
ｭｩ､｡ｬ
ＩＬ＠ mai veche, este ｰｲ･ｺｮｴ
＠
ｩ＠ la
Bulb
celelalte vertebrate. Zonele de ｡ｳ ｯ｣ｩ｡･＠
｡ ｳｩｧｵｲ＠
formele cele mai evoluate de
ｬ｡ｮ＠
(vwtral).
Fig. 31. Encefalulla ｯ｢
ｰｳｩ
ｨｩ ｣ Ｎ＠ de
activitate ｣ｯｭｰｲｴ｡･ｮｬＬ＠
teran)
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tipul ￮ｮｶｲｩ＠
ｩ Ｎ＠ în cele din ｵｲｭＬ＠
al gândirii umane. Corpii ｳｴｲｩ｡＠
sunt bine ､･ｺｶｯｬｴ｡ｩ＠
ｩ＠
îndeplinesc multiple ｦｵｮ｣ｩＺ＠
reglarea tonusului ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
flexori ｩ＠ extcnsori.
ｭ･ｮｩｲ｡＠
echilibru1ui în ｬｯ｣ｭｩ･＠
ｩ＠ în ｭｩ｣ｲｬ･＠
de mare ｦｩｮ･＠
ｩ＠ precizie.
Diencefnlu! se ｡ｦｬ＠
inclus în interioru1 telencefalului; intre corpii ｳｴｲｩ｡
ｩＮ＠
Talamusul ｣ｯｮｩ･＠
ｮｵｭ･ｲｯｩ＠
nuclei senzoriali de ｵｬｴｩｭ＠
ｳｴ｡ｩ･＠
care ｦｵｲｮｩｺ･｡＠
cortexului cerebral diferite ｩｮｦｯｲｭ｡＠
senzorjalc (vizuale, auditive, termice etc.). ｄ｡ｴｯｲｩ＠
ｲ･ｬ｡ｩｯ＠
complexe dintre nucleii talamusului se pot realiza acte superioare ·comportamentale,
hranei ｩ＠ a jocurilor. De asemenea, hipotalamusul concum sunt cele legate de ｣ｵｴ｡ｲ･＠
ｩｮ･＠
nuclei cu ｦｵｮ｣ｩ＠
vegetative, dintre care nucleul mamilar este nou pentru mamifere.
Rolul fiziologic al hipotalamusului este complex. El ｲ･ｧｬ｡ｺ＠
temperatura ｣ｯｲｰ｡ｬ＠
a
ｰｳｲｩｬｯ＠
ｩ＠ mamiferelor, consumul de ｡ｰ＠
ｩ＠ ｨｲ｡ｮＬ＠
somnul ｩ＠ veghea. ｲ･ｳｰｩ｡Ｌ＠
circuｬ｡ｩ＠
etc. ｆｵｮ｣ｩ｡＠
coordonatoare a hipotalamusului se ｡ｦｬ＠
sub ｩｮｦｬｵ･｡＠
ｳ｣ｯ｡ｲ･ｩ＠
cerebrale.
pedunculii
Mezencefnlul, spre deosebire de cel al celorlalte vertebratc, ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
mesaje vizuale de orientare
cerebrali, tuberculii bigemeni anteriori care ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
spre sursele de ｬｵｭｩｮ＠
ｩ＠ tuberculii bigemeni posterion - caracteristici mamiferelor care ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
mesaje auditive de orientare spre sursele sonore. Pe ｬ￢ｮｧ＠
nucleii
ｲｯｩ
Ｌ＠ mezencefalul mai ｣ｯｮｩ･＠
ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
ｮ･｡ｧｲＬ＠
｡ｰｲｵｴ＠
pentru prima ｯ｡ｲ＠
la mamifere. Cele ､ｯｵ＠
ｦｯｲｭ｡ｩｵｮ＠
ｰ｡ｲｴｩ｣＠
la coordonarea ｭｩ｣ｲｬｯ＠
de abilitate a
membrelor.
＠
Metencefalul, la mamifere, atinge o dezvoltare foarte mare. Cerebelul ｰｲ･ｺｩｮｴ
emisferele cerebeloase. cu rol stimulator asupra tonusului muscular.
Mielencefalul ｳｵｦ･ｲ＠
cele mai ｰｵｩｮ･＠
ｭｯ､ｩｦ｣ｲ＠
ｦ｡＠
de celelalte grupe. Acesta
｣ｯｮｴｲ
ｬ･｡ｺ＠
activitatea unor organe care ｲ･｡ｬｩｺ＠
ｦｵｮ｣ｩ＠
importante. cum sunt: saliｶ｡
ｩ｡Ｌ＠
､･ｧｬｵｴｩ｡
Ｌ＠ ｣ｩｲｵｬ｡
Ｌ＠ ｲ･ｳｰｩ｡Ｌ＠
tonusul muscular, echilibru], ｬｯ｣ｭｩ｡＠
etc.
ｍ､ｵｶ｡＠
ｳｰｩｮｲ＠
este ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
celei de la om.
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TEME
Ｍｕ

ｲｭｩ＠

figura 32 care
ｲ･ｰｺｩｮｴ＠

· pe caiete tipul de encefal (1-5)
ｩ＠

ｳ･｣ｩｵｮ｡＠
ｳ｡ｧｩｴｬ＠
în encefalul vertebratelor.
denumirea veziculelor componente.
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2

5

Fig. 32. Encefalul de la vertebrate Ｈｳ ･｣ ｩｴｭ
1 . . . ; 2 . . . ;3 . .. ;4 . .. ; 5.

(nou ｡ｰｲｵｴ

･＠

ｐｲ･ｺｮｴ｡ｩ＠ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
･ｶｯｬｵｩ｡＠
mezencefalului la vertebrate.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ｃｯｰｩ｡＠

･ Ｉ＠

la ｰ･ｴｩ

ｩ＠

｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｩ＠

Ｌ＠

tabelul ｵｲｭｴｯ＠
amfibieni, reptile, ｰｳｲｩ＠

Grupa de animale

ｳ ｡ｧｩｴｬＩＺ＠

cu ｦｯｲｭ｡ｩｵｮｬ･＠
mamifere.

ｩ＠
ｆｯｲｭ｡ｩｵｮｬ･＠

nervoase caracteristice

i xxxxxx
nervoase xxxxxxxxx
nou
｡ ｰ ｲｵｴ･＠
xxxxxxxxx

ｐ･ｴｩ＠

Amfibieni
Reptile
ｬＧ

ｳｲｩ＠

Mamifere
Bazele fiZiologice ale comportamentului animal
care ｣･ｲｴ｡ｺ＠
formele comportamentului caracteristic diferitelor specii
se ｮｵｭ･ｴ＠
etologie.
Cercetarea ･ｴｯｬｧｩ｣＠
a scos la ｩｶ ･｡ｬ＠
o diversitate ｩｭｰｲ･ｳｯｮ｡ｴ＠
de comporta·
Ｌ＠ comportamentul sexual, com
mente, cum sunt: comportamentul alimentar, de ｡ｰｲ･
portamentul social, ｬｯ｣ｭｩ｡
Ｌ＠ capacitatea de orientare ｩ＠
ｭｩｧｲ｡ｬ･Ｌ＠
｡｣ｴｩｶｬ･＠
dt
construire a ｡､ｰｯｳｴｵｲｩｬ＠
etc. În toate aceste exemple, fenomenul comportamental s1
distinge prin complexitate, ･ｸｰｲｩｭ｡ｴ＠
prin ￮ｮｴｲ･ｰｵ､｡＠
a ceea ce este ￮ｮｳ｣ｵ＠
(instinctiv) ｩ＠ ceea ce este dobândit Ｈ￮ｮｶ｡ｴＩ＠
în cursul ･ｸｰｲｩｮ＠
individuale.
Întrucât unele dintre aceste comportamente ｶ＠ sunt cunoscute din clasele ante
cu ｡ｴ･ｮｩ＠
ｵｲｭｴｯ｡･ｬ＠
exemple:
rioare, ｵｲｭｩ＠
ｴｩｮ｡＠

de ｶｩ･ｵｴｯ｡ｲ＠

32

- C o m p o r t a m e n t u l a l i m e n t a r este primul care se ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ＠
În
decursul ･ｸｩｳｴｮ＠
organismelor. La majoritatea animalelor vertebrale, noua ｦｩＮｮ＠
￮ｩ＠
｣｡ｵｴ＠
hrana cu o precizie uimitoare. cu toate ｣＠ nu are nici o ･ｸｰｲｩ
ｮ ＠ de ｶｩ｡＠
Aici,
cu mult pe cea ､ｯ ｢ ￢ｮ､ｩｴ＠
prin ￮ ｮ ｶ｡ｲ･
Ｎ＠ La unele
ponderea actelor instinctive ､･ｰｴ＠
mamifere ｩ＠ în special la om - puii care se nasc sunt ｮｩｴ･＠
ｦｩｮ･＠
ｮ･＼
ｪｵｴｯｲ
｡ｴ｣＠
care, ､｡｣＠
nu sunt ｨｲｮｩ＠
de ｰｲｩｮ
Ｌ＠ mor de foame. În ｡｣･ｳｴ＠
ｳｩｴｵ｡･Ｎ＠
ｮ ｯ ｵＭｮ
ｳ ｣ｵｴｬ＠
trebuie ｳ＠
｟ ￮ｮｶ･Ｂ

Ｎ＠

- C o m p o r t a m e n t u 1 de a p ＠ r a r e, ca ｩ＠ cel alimentar. este prezent·la
multe specii ￮ｮ｣＠
de la ｮ｡ｴ･ｲ
Ｎ＠ La unele insecte, reptile Ｈｯｰ￢
ｲｬ ＩＮ＠
comportamentul de
｡ｰｲ･＠
este foarte dezvoltat.
- C o m p o r t a m e n t u l s e x u a 1 apare în decursul ､ ･ｺｶ ｯｬ ｴ ｲ ｩ＠ ontogenice
mai târziu ｩ＠ dispare primul; la unele insecte este atât de efemer încât se ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ＠
numai o ｳｩｮｧｵｲ＠
､｡ｴ＠
în ｶｩ｡＠
acestora. La o mare parte din animale, ｶｩ｡＠
ｳ･ｸＱＳｬ＠
este
ｰ･ｲｩｯ､｣Ｚ＠
femela ｰｲｩｭ･ｴ＠
masculul nmnai în anumite perioade ale anului, de împcredlere ｳ･ｸＭｵ｡ｬＬ＠
Ｂ ｮｵｰｩ｡ｬ･
Ｂ＠ sau de ,,rut"
·
- C o m p o r t a m e n t u l s o c i a l ｡ｳｩｧｵｲ＠
organizarea Ｂ ｳｯ｣ｩ｡
ｬＢ＠
în familii,
del• lonii. stoluri. cârduri etc. a multor specii de animale (albine, pinguini, ･ｬｦ｡ｮｩＮ＠
etc.). ｅｳ･ｮｩ｡ｬ＠
în acest tip de comportament este ｦｵｮ｣ｩｯ
｡ ｲ･｡＠
unui sistem
fini. ｭ｡ｩｵ･＠
ｾ｣ｯ
ｭｵｮｩ｣｡ｲ･＠
între indivizi. care ｳ＠ ｰｯ｡
ｴ ＠ sincroniza ｲ･｡｣ｩｬ＠
acestora.
ｃ｡ｰ
｣ ｩｴ
ｬ ･＠ de ￮ｮｶ｡ｲ･＠
､ｩｦ･ｲ＠
în cadrul diferitelor grupe. La ncvertebrate, cele
· mari ｰｯｳ ｩ｢ｬ ｩ ｴｩ＠
in acest sens le au cefalopodele ｩ＠ insectele, iar la vertebrate, ma. ercle - ｩ Ｎ＠ în cadrul acestora, desigur omul.
Pentru toate formele de comportament. mecanismele de producere ｩ＠ ｭ ･ｮｩｲ＠
ｾ＠ acestora sunt controlate de ｣ｴｲ･＠
sistemul nervos ｩ＠ glandele endocrine. Astfel, la
- ·eri ｩ＠ ｬ ｣ｵｳｴ･
Ｌ＠ controlul emisiunii sonore este exclusiv nervos, având unii centri în
·er ｩ＠ ｡ｬ ｩ＠ în ganglionii toracici. De asemenea, cefalopodele au în creierul lor o struc- bine ､･ｺｶ
ｯ ｬ ｴ｡＠
care ￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
rol similar.
La vertebratele inferioare Ｈｰ･ｴｩ
Ｎ＠ amfibieni ｩ＠ reptile), care au emisferele cerebrale
de integrare ｮ･ｲ ｶ ｯ｡ｳ＠
se ｲ･｡ｬｩｺ＠
la nivelul
dezvoltate, forum ｳｵｰ･ｲｩｯ｡＠
cefalului.
La vertebratele superioare ｩ＠ la om. diferitele comportamente depind de segmente
·oase foarte evoluate ｩ＠ interconectate, cum sunt hipotalamusul, neocortexul etc.
comportamentelor, a ｰｳ ｩｨ ｣ｵｬ ｾ＠
Procesele nervoase care stau la bw11 ｯ ｲ ｧ｡ｮｩｺｲ＠
·tuie activitatea ｮ･ｲ｜Ｇｏ｡ｳ＠
ｳｵｰ･ｲｩｯ｡
Ｎ＠
·
Omul - prin ｰｲ ･ｺ ･ｮ｡＠
celui de-al doilea sistem de semnalizare - limbajul uman ｾ＠
comportamente de mare superioritate ｦ｡＠
de animale. Ceea ce ｣｡ｲ ｡｣ｴ･ｲｩｺＷＮ＠
rtamentul uman este reducerea rolului componentei ￮ ｮｳ｣ｵｴ･＠
ｩ＠ ｣ｲ･ｴ
･｡＠
celei
XII:WlJ::ll.te. Omul este acela care poate ｩ＠ trebuie ｳ Ｍ ｩ＠ frâneze ｩ＠ corecteze instinctele
acte de ｶ ｯｩｮ
Ｌ＠ printr-o gândire ｲ ｡ｩｯｮ
｡ ｬ Ｎ＠
TEME

- ｄ｡ｩ＠
exemple de ｭｯ､｡ｬｩｴ
ｩ＠ de comunicare ale diferitelor specii. ｃ ｯｭｰ｡
miJlocul de comunicare dintre oameni.
- ｄ｡ｩ＠
exemple de comportamente. precizând componenta ｩｮｳｴ｣ｵ｡ｬ＠
ｩ＠

ｲ｡ｈ

･＠

pe cea

r-.--n.:.·tli

ＺＭｾ

･ｩ｡＠

X-a.

33

ÎN SERIA ａｎｉｍ

1.2. ORGANELE DE ｓｉｍ＠

ａｌ＠

Organismele animale ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
din mediul extern ｩ＠ intern stimuli (semnale)
la nivelul recepmecanici, chimiei, termici, acustici, vizuali etc. Stimulii sunt ｰ･ｲ｣ｵｩ＠
torilor ｩ＠ ｴｲ｡ｮｳ
ｭｩ＠
la centrii ｮ･ｲｶｯｩＬ＠
unde au loc analiza, sinteza, compararea ｩ＠ asocierea, deci integrarea lor. Pentru cele mai multe organisme, rezultatul ｩｮｴ･ｧｲ＠
este
caracteristice sau elaborarea unor ｲｳｰｵｮｩ＠
care sunt transmise
formarea ｳ･ｬＷＮ｡ｩｯｲ＠
pc ｣ｩ＠ nervoase, în special sistemului muscular ｩ＠ glandular.
de natura ･ｸ｣ｩｴ｡ｮ
ｩｬｯｲＬ＠
se disting mai multe tipuri de ｳ･ｮｩ｢ｬｴＺ＠
cheÎn ｦｵｮ｣ｩ･＠
ｭｯｲ･｣ｰｩ｡Ｎ＠

ｭ･｣｡ｮｯｲｰｩ＠

ｩ＠

ｦｯｴｲ･｣ｰｩ｡Ｎ＠

ｃｈｅｍｏｒｐＢｉａ＠

(sensibilitatea
ｃｨ･ｭｯｲ｣ｰｩ｡＠

bilitatea ｣ｨｩｭ＠
ｧ･ｮｲ｡ｬ

Ｎ＠ ｧｵｳｴ｡ｩ

ｶ＠

se
ｩ＠

｣ｨｩｭＩ＠

la nevertebrate
ｃ｢･ｭｯｲ｣ｰｩ｡＠

La protozoare, întreaga ｣ｩｴｯｰｬ｡ｳｭ＠
mice din mediu, animalele efectuând
excitant.
ｬ｡ｭ＠
de ｳｴｩ｣ｬ＠
un cristal de ｣ｬｯｲｵ＠
devine tot mai ｣ｯｮ･ｴｲ｡Ｎ＠

• Pc o
｣ｲ･ｩ｡＠

｡･ｺｩ＠
ｩ＠

ｳｯｬｵｩ｡＠

prinde din ｡｣･
ｳｴ＠

･ｸｰｲｩｮ

sub mai multe forme: sensiｲ･｡ｬｩｺ＠

ｯｬｦ｡｣ｴｩｶＮ＠

ｰｵｮ･ｩ＠

t

sensibilif<ltc ｦ｡＠
de
de apropiere sau ､･ｰｲｴ｡＠
ｰｯｳ･､＠

ｭｩ｣ｲ＠

ｳｵ｢ｴ｡ｮ･

ｬ･＠
ｦ｡＠

chide

o ｰｩ｣ｴｵｲ＠
din cultura de parameci. la marginea
de sodiu. ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
｣ Ｌ＠ pe ｭｳｵｲ＠
ce sarea se ､ｩｺｯｬｶ＠
paramecii se ､･ｰｲｴ｡ｺ
Ｎ＠ Ce concluzie se des-

＿＠

La celenterate, celulele chemoreceptoare, reprezentate prin celule senzitive
pe tot corpul, dar mai concentrate pe tentacule.
ectodennice, sunt ｲｳｰ￢ｮ､ｩｴ｣＠
• ｕｮｲｩ＠
o ｳｯｬｵｩ･＠
ｴｯ｡ｲｮ＠

､Ｎｩｬｵ｡ｴ＠

cu lupa sau Ia microscop o
de acid acetic. Ce ｣ｯｮｳｴ｡ｩ＿＠
ｨｩ､ｲ＠

ｰｵｳ＠

pe o
ｳｴｩ｣ｬ＠

de ceas, în care se

Ca urmare a ､ｩｶ･ｲｳｦ｣＠
mediului de ｶｩ｡Ｎ＠
viermii ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ､ｩｦ･ｲｮ＠
mai
sunt celulele epidermice cu cili sau flageli. la
mare a chemoreceptorilor: la ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮ＠
ｮ･ｭ｡ｴｬｩＬ＠
celule scnzitive ciliate cu rol olfactiv ｩ＠ gustativ, iar la anelide, ｧｲｯｰｩ･＠
cuticulare cu rol chimic-olfactiv.
La ｭｯｬｵｴ･＠
apare speciali?..area în chemoreceptori de contact sau gust ｩ＠ de disｴ｡ｮ＠
sau olfactivi. ａ｣･ｴｩ｡＠
se ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
sub ｦｯｲｭ＠
de celule senzoriale ciliate ｩ＠ celule
olfactive. Prin ｡｣･ｴｩ＠
receptori ｬｯ｣｡ｩｺ＠
pe tentacule,
glandulare, grupate în ｧｲｯｰｩ･＠
buze, ｢ｲ｡･＠
bucale, branhii sau în cavitatea ｰ｡ｬ･Ｌ＠
ｭｯｬｵｴ･＠
ｲ･｡｣ｩｯｮｺ＠
la natura ｩ＠
｣ｯｮ･ｴｲ｡ｩ＠
ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬｯｲ＠
chimice.
La artropode, chemoreceptorii sunt ｩ＠ mai mult ､ｩｦ･ｲｮ｡Ｌ＠
yariind ca ｳｴｲｵ｣＠
la diferitele grupe: la ｰｩ｡ｮｪ･＠
･ｸｩｳｴ＠
fante ale epiteliului în care ｰｴｲｵｮ､＠
prelungiri ale
celulelor senzoriale, la crustacei - peri senzoriali ｳｩｴｵ｡＠
pe corp ｩ＠ apendice sau tuburi
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olfactive pe antene, iar la insecte - organe
apendice
olfactive
situate pe antene ｩ＠
fig. 33).
Multe nevertebrate terestre ｩＬ＠ în special,
1 n sec tele (albinele. furnicile. fluturii) au caｩｮｦｯｲｭ｡ｬ･＠
de tip guspacitatea de a ｲ･｣ｰｩｯｮ｡＠
tiv. prezentând o ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠
､･ｯｳ｢ｩｴ＠
în
comportamentul alimentar. Tot la insecte, ｳｩｭｵｬ＠
.muosului este foarte bine dezxoltat, ｩｮｦｯｲｭ｡ｬ･＠
lfactiveavând ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠
mai mare Ｈ｡ｬｩｭ･ｮｴｲＬ＠
ｳ･ｸｵ｡ｬＬ＠
de ｲ･｣ｵｮｯ
｡ｴ･ｲ
･＠ a indivizilor etc.). La
uturi ｩ＠ albine, unul din mijloacele de comuniｾ･＠
între indivizi este acela al emiterii unor sub
ｳｴＮ｡ｮ･＠
numite feromoni, a ｣ｲｯ＠
ｰｲ･ｺｮ＠
este
ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｴ＠
pe cale ｯｬｦ｡｣ｴｩｶＮ＠
Sensibilitatea ｣ｨ･ｭｯｲｰｴｩｶ＠
de ｮ｡ｴｵｲ＠
ｬｦ｡｣ｴｩｶ＠
este ￮ｮｴ￢ｬｩ＠
ｩ＠ la echinoderme, dar
decât cea de la insecte.
ult mai ｲ･､ｵｳ＠
•

care este cauza slabei
ｅｸＧｊｬｩ｣｡＠

ｳ･ｮｩ｢ｬｴ＠

ｃ･ｬｵ＠

senzit1vâ

Fig. 33. 6rganul olfact.iv la insecte.

chemoreceptive de la echinodermel

La nevertebrate, cu ･ｸ｣ｰｩ｡＠
insectelor, nu se poate face o disÎntre ｦｯ ｲｭ｡ｩｵｮｬ･＠
care ｲ･ ｡ｬ ｩｺ･｡＠
ｳ･ｮｩ｢ｬｴ＠
ｯｬｦ｡｣ｴｶ＠
ｩ＠ gustaLa insecte ･ｸｩｳｴ＠
ｦｯｲｭ｡ｩｵｮ＠
specializate anatomic ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬＮ＠
ｒｅｉｎＡ＠

ｴｩｮ｣･＠

ｮ･ｴ＠

ｴｨﾷＮ＠

ｃ｢･ｭｯｲ｣Ｑｩ｡＠

la vertebrate

S e n s i b i 1 i t a t e a g u s t a t i v Ｎ＠ Gustul este unul din ｳｩｭｵｲｬ･＠
cele mai
'tive, fiind prezent la toate vertebratelc. Structurile caracteristice sunt mugurii gusｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ｣＠
sapide (cu gust), dizolvate în ｡ｰ＠
sau
1 (fig. 34). care ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
ﾷ Ｎ＠

La vertebratele inferioare (ciclostomi, ｰ･ｴｩＩ＠
mugurii gustativi sunt ｬｯ｣｡ｩｺ＠
pe
mai mari, fiind ｰｲ･ｺｮｩ＠
în cavitatea ｢ｵ｣｡ｬＬ＠
pe buze ｩ＠ ｭｵｳｴｩＮ＠
în faringe
ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpului.
esofag ｩ＠ chiar pe ｴｯ｡＠
Ca urmare a ｡､ｰｴｲｩ＠
la mediul terestru ｩ＠
a unui mod de ｮｵｴｲｩ･＠
mai variat receptorii guspe ｬｩｭ｢Ｌ＠
în
tativi ai amfibienilor sunt ｬｯ｣｡ｩｺ＠
ｩ＠ faringe; la anure, ｡｣･ｴｩ＠
se
cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
｡ｦｬ＠
ｩ＠ în tegunient.
ｃ･ｬｵ
＠
senzitivâ
ｳｬ｡｢Ｌ＠
Reptilele au o sensibilitate ｧｵｳｴ｡ｩｶ＠
ｃ･ｬｵ＠
de
receptorii unor specii fiind ｬｯ｣｡ｩｺ＠
pe ｬｩｭ｢＠
ｩ＠
sustinere
plafonul bucal. ･ｲｰｩ＠
nu au receptori gustativi.
ｍｯｴｩｶ｡＠
lipsa acestora!
La ｰｳｲｩ＠
receptorii gustativi sunt ｳｩｴｵ｡＠
Pni ungi ri
exclusiv în cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
ｩ＠
pe ｬｩｭ｢
Ｌ＠ iar
,-nervoase
ｳｩｭｵｬ＠
gustului
este
mai
redus
ca
la
mamifcre.
senzitive
Chemoreceptorii gustativi ai mamiferelor
sunt ｬｯ｣｡ｩｺ＠
exclusiv în cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ
Ｎ＠
Fig. 34. Mugure gustativ.
｣･＠
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Muguri
guslativi
Fibre
nervoase
senzif1 ve

ｾ

ｾ＠

îndeosebi pe ｬｩｭ｢
Ｎ＠ Mugurii lor gustativi sunt aso｣ｩ｡＠
în agregate proeminente -- papile gustative - la
care vin fibre ale unor nervi cranieni.
. ｰｲ･ｺ

ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
ｮｴ｡＠

structura unei papile gustative, reschematic în figura 35. ·

Sensibi li tatea olf activll Prezent la toate vertebratele, organul . olfactiv are o
Fig. 3 5. ｐ｡ｰｩｬ＠
ｧ ｵｳｴ｡ｩｶ
Ｎ＠
ｳｴｲｵ｣
ｵ ｲ ＠ relativ ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ
Ｎ＠ Receptorul, reprezen｣｡ｶｩｴｬ･＠
nazale, ｣ｯｮｩ･＠
neuroni sentat prin epiteliu! olfactiv (fig. 36) care ｣ ｰｴｵ･＠
zitivi ｩ＠ nu celule senzoriale, ca la celelalte organe de ｳｩｭＮ＠
ａ｣･ｴｩ｡＠
ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
･ｸ｣ｩｴ｡＠
ｰｲｯ､ｵ
ｳ＠
de molecule ale ｳｵ｢
ｴ｡ｮ･ｬｯｲ＠
volatile vehiculate prin aer sau ｡ｰ Ｌ＠ o
ｴ ｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
în influx nervos ｩ＠ o transmit sistemului nervos central, pe calea nervului
olfactiv.
ａｬｴｵ
ｲｩ＠ de ｳｩｭ
ｵｬ＠
gustului, organul olfactiv are rol în aprecierea ｣｡ｬｩｴ＠
alimenmirositoare ｩ＠ eventual nocive.
telor, depistând ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
Ciclostomii au o ｳｩｮｧｵｲ＠
ｦｯｳ＠
ｮ｡ｺｬ＠
care ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu exteriorul printr-o ｳｩｮｧｵｲ＠
ｮ｡ｲｩ
Ｌ＠ iar la ｰ･ｴｩ＠
ｩ＠ tetrapode ･ｸｩ
ｳｴ＠
､ｯｵ＠
fose nazale ce se deschid la ex1erior prin
､ｯｵ＠
ｮｲｩ
Ｎ＠ La ｰ･ｴｩＬ＠
acuitatea ｳｩｭｵｬ＠
olfactiv este foarte ｹ｡ｲｩｴＺ＠
cu miros slab Ｈｴｩｵ
｣｡＠
ｩ＠ crapul) ｩ＠ cu miros puternic ｩ＠ foarte puternic (somnul, anghila).
La amfibieni, mucoasa care ｣ｰｴｵ･＠
cavitatea ｮ｡ｺｬ＠
｣ｯｮｩ･＠
celule nervoase
care percep ｳｵ｢ｴ｡ｮ｣ｬ･＠
mirositoare.
a reptilelor este mai ､･ｺｶｯｬｴ｡
Ｌ＠
Comparativ cu amfibienii, mucoasa ｯｬｦ｡｣ｴｩｶ＠
deci ｩ＠ ｳｩｭｵｬ＠
lor olfactiv. ａ｡＠
de exemplu, ･ｲｰｩ＠
ｧｳ･｣＠
cuiburile de ｯｵ＠
ale ｰｳｲｩｬｯ＠
､ｵｰ＠
miros.
ｳｩｭｵｬ＠
mirosului are un rol secundar. La ｲｰｩｴｯ｡･ｬ＠
de zi ｩ＠
În general, la ｰｳｲｩＬ＠
la unele ｰｳｲｩ＠
terestre, mirosul este bine dezvoltat, dar la cele care se ｨｲｮ･ｳ｣＠
cu seｭｩｮ･＠
(granivore) este foarte redus. Fosele nazale încep cu ｮｲｩｬ･Ｌ＠
dispuse pe cioc ｩ＠ se
' ｴ･ｲｭｩｮ＠
cu coanele, orificii situate pe plafonul bucal. Epiteliu! olfactiv este redus.
a mamiferelor este
Sensibilitatea ｯｬｦ｡｣ｴｩｶ＠
､ｩｦ･ｲｴ
Ｚ＠ unele, - cum sunt mamiferele de ｰｲ｡､＠
sau
｣ｰｲｩｯ｡･ｬ
Ｌ＠ au ｳｩ ｭｵｬ＠
mirosului extrem de dezvoltat;
focile,cetaceele ｩ＠ primatelc au ｳｩｭｵｬ＠
olfactiv redus.
neuron
a unor mamifere este complet sepaCavitatea ｮ｡ｺｬ＠
senzitiv
ｲ｡ｴ＠
de cea ｢ｵ｣｡ｬ
Ｎ＠ Ea ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu ex1eriorul prin
ｮｲｩ
Ｌ＠ iar cu cavitatea ｢ｵ｣｡ｬＬ＠
prin coane. De asemenea, fosele nazale ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
numeroase cute care det-elule de
ｴ･ｲｭｩｮ＠
｣ ｲ･ｴ｡＠
ｳｵｰｲ｡ｦ･ｩ＠
epiteliului olfactiv.
susfinere
Propagarea influxului nervos de la nivelul mucoasei ,
. olfactive se face prin nervul olfactiv, format din axoｶＮ＠
ａ｣･ｴｩ｡＠
conduc
nii neuronilor din mucoasa ｯｬｦ｡｣ｴｩ
ｩｮｦｯｲｭ｡ｬ･＠
la bulbii olfactivi, lobii olfactivi ｩ＠ emisferele cerebrale, unde se ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
în ｳ･ｮｺ｡ｩ＠
de
Fig. 36. Epiteliu! olfactiv.
miros.
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ｍｅｃａｎｏｒｐｉ＠

ｴ｡ｮｩＬ＠
｡ｰ＠

Prin ｭ･｣｡ｮｯｲｰｩ＠
ca: ｦｯｲ｡＠
ｧｲ｡ｶｩｴｯｮｬＬ＠
sau de aer, ｶｩ｢ｲ｡ｬ･＠

se
￮ｮｲ･ｧｩｳｴ｡ｺ＠
ｶ｡ｲｩｬ･＠

ｩｮｦｯｲｭ｡＠
cu privire la ｡｣ｩｵｮ･＠
de presiune, atingerea sau ｰ

ｩ ｰｩｴｵｬＮ＠

｣ｵｲ･ｮｩ＠

unor excide

sonore etc.

-La o e ve r te b r a t e, mecanoreceptorii sunt reprezentati prin: a. celule
peri, cili sau flageli, ｲｳｰ￢ｮ､ｩｴ･＠
pe ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corsenzoriale, cu rol tactil, care ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
pului sau numai în anumite zone; b. proprioceptori care ￮ｮｲ･ｧｩｳｴ｡ｺ＠
､･ｦｯｲｭｩｬ＠
corpului din timpul ｭｩ｣ｲ［＠
c. ｳｴ｡ｯ｣ｩＬ＠
organe de echilibru. Dintre ｴｯｩ＠
｡｣･ｴｩ＠
mecanoreceptori, ｳｴ｡ｯ｣ｩ＠
(fig. 37) îndeplinesc rol ･ｳｮｩ｡ｬ＠
în ｶｩ｡＠
celenteratelor,
Ｌ＠ crustaceilor ｩ＠ echinodermelor. ｐｯｺｩ｡＠
ｩ＠ forma lor ｶ｡ｲｩｺ＠
de la
tiennilor, ｭｯｬｵｴ･ｲ
grup la grup: la meduze sunt ｡･ｺｩ＠
pe marginea umbrelei, la viermi, în regiunea ccfala ｭｯｬｵｴ･
Ｌ＠ în preajma ganglionilor cercbroizi sau în picior, iar la crustacei sunt
ｳｲｴｵ｡
ｩ＠ la baza antenelor. ｓｴ｡ｯ｣ｩＬ＠
de forma unor ｧｲｯｰｩ･＠
sau vezicule, sunt ｣ｰｴｵｩ＠
:n un epiteliu ciliat, având ￮ｮｵｴｲ＠
una sau câteva ｧｲｵｮ｣ｩｯ｡･＠
solide de carbonat de
ｧ･ｬ｡ｴｩｮｯｳＮ＠
ｓｴ｡ｯ｣ｩ＠
sunt organe de echiliciu (statolite), care plutesc într-o ｭ｡ｳ＠
ｮｯｲｭ｡ｬ＠
ｩ ﾷ＠ orientarea animalului prin ｲ･｣ｰｩｯｮ｡＠
ｳ｣ｨｩｭ｢ｲｬｯ＠
asigurând ｰｯｺｩ｡＠
ｰｯｺｩ
･ｩ＠ corpului.
La ｻｄｏｩｵｴ･＠
ｩ＠ crustacei, ｳｴ｡ｯ｣ｩ＠
sunt ｦｯｲｭ｡ｩ＠
din veziculc cu ｰ･ｲｩ＠
ce pot
ｲ･ｰｩ
ｯｮ｡＠
nu numai ｳ｣ｨｩｭ｢ｲｬ･＠
de ｰｯｺｩ･＠
ale corpului, ci ｩ＠ ｶｩ｢ｲ｡ｬ･＠
mediului ｩ＠ se
ｩＬ＠ iar ｧｲｵｮ｣ｩｯ｡･ｬＬ＠
otolite (fig. 38). Otocistul este primul receptor audiesc ｯｴ｣ｩ
Ｎ＠
în seria ｡ｮｩｭｬ
Insectele au organe de percepere ｳｯｮｲＬ＠
reprezentate prin organe timpanale ｩ＠
peri senzoriali. În structura organului timpana! ｩｮｴｲ＠
membrane capabile ｳ＠ oscileze Ia
｡ｩｬ･＠
sonore. Ele se întâlnesc la insectele ｣￢ｮｴｯ｡ｲ･＠
(greieri, ｬ｣ｵｳｴ･＠
etc.). Astfel,
sunete de 300-800 Hz, iar ｬ｣ｵｳｴ･＠
ｰ￢ｮ＠
la 9 000 Hz. La insecte.
_ ierii ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
pe ｬ￢ｮｧ＠
organul timpanal, ｩ＠ unele ､ｩｬ｡ｴｲ＠
traheale care serganele de auz ｰｯｳ･､Ｌ＠
ca rezonatori, amplificând sunetul ｩ＠ asigurând excitarea organelor receptoare. Fluultrasunetele emise de lilieci, ､ｵｭ｡ｮｩ＠
lor principali.
.. de noapte ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
în ｦｵｮ｣ｩ･＠
de tipul de
- La v e r t e b r a t e mecanoreceptorii sunt ､ｩｦ･ｲｮ｡＠
sensibilitate: ｳｴ｡ｯＭ｣ｵｩ
Ｌ＠ motorie Ｈｰｲｯｩ｣･ｴｶＩＬ＠
ｴ｡｣ｩｬ＠
ｩ＠ seismorcceptorie.

Sta tol it

Epiteliu

ci tia t

Fig. 37. Statocist.
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Otofde
Vezicuto

Fig. 38. Ot.ocist.

Receptorii statiei (ai echilibrului) au rol
S e n si b i 1 it a te a stat o-acu sti ｣Ｎ＠
în perceperea ｶ｡ｲｩｬｯ＠
de ｰｯｺｩ･＠
ｩ＠ ｭｩ｣｡ｲ･＠
a corpului, iar cei acustici, în perceperea
ｳｵｮ･ｬｯｲＮ＠
ａ｣･ｴｩ＠
receptori sunt ｳｩｴｵ｡＠
în labirintul membranos al urechii interne.
ｒ･｡ｭｩｮｴＭｶ＠
din clasa a VIII-a structura urechii interne!
lichide ale urechii interne ｩ＠ ce rol au?
• Care sunt cele ､ｯｵ＠

f' ;

Ｂｾ＠
ｾ＠

ｾ＠

-:>:. ··

､ｯｵ＠
vezicule: utricula ｩ＠
La toate vertebratele, labirintul membranos ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
sacula, care ｣ｯｭｵｮｩ＠
între ele. Utricula cu cele trei canale semicirculare ｣ｯｮｩ･＠
celule
･ｸ｣ｩｴ｡＠
pentru ｳｩｭｵｬ＠
static. Sacula ､＠ ｮ｡ｾｴ･ｲ＠
la o forsenzoriale care ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
ｭ｡ｩｵｮ･
Ｌ＠ lagena, din care se va dezvolta melcul vertebratelor superioare. In general, în
ｳ｡｣ｵｬ＠
･ｸｩｳｴ＠
receptori sensibili la ｭｯ､ｩｦ｣ｲｬ･＠
de ｰｯｺｩ･＠
ｩ＠
ｭｩ｣｡ｲ･＠
ale capului
receptorii pentru perceperea ｶｩ｢ｲ｡ｬｯ＠
sonore.
sau corpului, iar în ｬ｡ｧ･ｮＬ＠
･ｸｩｳｴ＠
numai ureche ｩｮｴ･ｲＬ＠
｣ｯｮｳｴｩｵ＠
dintr-un sac membranos care
La ｰ･ｴｩ＠
trei canale semicirculare, sacula ｩ＠ lagena (fig. 39, a). Cavicuprinde·utricula ce ｰｯ｡ｲｴ＠
endolimfa, cu mici ｣ｯｮｲ･ｩｵ＠
calcaroase
tatea labirintului membranos ｣ｯｮｩ･＠
echilibrului. Sensibilitatea ｡ｵ､ｩｴｶ＠
este bine. ､･ｺｶｯｬｴ｡＠
la
(otolite), cu rol în ｭ･ｮｩｲ｡＠
ｰ･ｴｩ［＠
sacula, ｩ＠ în speciallagena, au ｦｵｮ｣ｩ･＠
｡ｵ､ｩｴｶＮ＠
La unele specii (crap, somn ｩ＠
altele) ｡ｵ､ｩ＠
se ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡ｺ＠
prin interpunerea între vezica ｧ｡ｺｯｳ
＠ ｩ＠ labirint a unui
sistem de oscioare, cu rol în transmiterea ｶｩ｢ｲ｡ｬｯ＠
aerului din ｶ･ｺｩ｣Ｎ＠
La amfibieni, caracteristic este ｡ｰｲｩ＠
urechii medii (camera ｴｩｭｰ｡ｮ｣Ｉ＠
ce
｣ｯｭｵｮｩ
｣＠
cu urechea ｩｮｴ･ｲ＠
printr-o ｦ･ｲ｡ｳｴ＠
ｯｶ｡ｬＮ＠
ｃｴｲ･＠
exterior. urechea medie preｺｩｮ ｴ＠ fereastra ｴｩｭｰ｡ｮ｣Ｌ＠
｡｣ｯｰ･ｲｩｴ＠
de niembrana ｴｩｭｰ｡ｮ｣Ｎ＠
Camera ｴｩｭｰ｡ｮ｣＠
｣ｯｮｩ･＠
un os, columela, care se ｳｰｲｩｪｮ＠
cu un ｣｡ｰｴ＠
de membrana ｴｩｭｰ｡ｮ｣Ｌ＠
iar cu ｣･ｬ｡ｴ＠
pe
Urechea medie ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu faringele prin trompa lui Eustache.
fereastra ｯｶ｡ｬＮ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
｡｣･ｬｩ＠
elemente întâlnite la urechea ｩ ｮｴ･ｲ＠
a ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
Urechea ｩ ｮｴ･ｲ＠
(fig. 39, b). În plus, la unii amfibieni apare o prelungire a lagenei ｮｵｭｩｴ＠
ｰ｡ｩｬ＠
baziｬ｡ｲ
Ｌ＠ organul principal al auzului. Undele vibratorii (cu ｦｲ･｣ｶｮ｡＠
｣ｵｰｲｩｮｳ＠
între
de membrana ｴｩｭｰ｡ｮ｣＠
ajung în urechea medie, iar prin
200-4000 Hz) ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｴ＠
Ｎ＠ De aici, prin ｰ･ｲｩｬｭｦＬ＠
ｶｩ｢ｲ｡ｬ･＠
ajung la paintermediul columelei. la fereastra ｯｶ｡ｬ
aceasta ｣ｯｮｩ･＠
celule senzoriale, care sunt excitate de ｜Ｇｩ｢ｲ｡ｬ･＠
sonore.
pita ｢｡ｺｩｬｲ［＠
o dezvoltare ｩ＠ mai mare a ｰｯｲｩｵｮｬ＠
specialiLa reptile (fig. 39, c), se ｣ｯｮｳｴ｡＠
zate pentru sensibilitatea ｡｣ｵｳｴｩＮ＠
La unele reptile urechea medie este ｡｣ｯｰ･ｲｩｴ＠
la
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exterior de un tegument ￮ｮｧｲｯ｡ｴＬ＠
iar la ofidieni ｬｩｰｳ･ｴ［＠
la ｡｣･ｴｩ
Ｌ＠ columela se articuｬ･｡ｺ＠
cu osul ｰｴｲ｡＠
al craniului. În felul acesta, ･ｲｰｩ＠
nu aud ｶｩ｢ｲ｡ｬ･＠
transmise prin
aei, deoarece nu au timpan, ci ￮ｮｲ･ｧｩｳｴ｡ｺ＠
ｶｩ｢ｲ｡ｬ･＠
provocate de ｰ｡ｩ＠
animalelor
ｩ＠ al columelei. Urechea ｩｮｴ･ｲＬ＠
prin
transmise prin sol, prin intermediul osului ｰｴｲ｡＠
papila ｢｡ｺｩｬｲＬ＠
ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
ｶｩ｢ｲ｡ｬ･＠
sonore, iar prin ｵｴｲｩ｣ｬ＠
ｩ＠ canale semicirculare,
･ｸ｣ｩｴ｡ｬ＠
în ｬ･ｧｴｵｲ＠
cu aprecierea ｰｯｺｩ･＠
animalUlui în ｳｰ｡ｩｵＮ＠
,
La ｰｳｲｩ＠
apare urechea ･ｸｴｲｮ
Ｌ＠ ｦｯｲｭ｡ｴ＠
numai din conductul auditiv extern,
foarte redus, cu rol în ､ｩｲ･｣ｯｮ｡＠
undelor. sonore spre urechea medie. Urechea medi,e
cuprinde un singur os auditiv, columela. Trompele lui Eustache se deschid în faringe
printr-un orificiu comun. Lagena urechii interne (fig. 39, d) este de dimensiune mai
celule
mare, purtând numele de melc, ca la mamifere. În melcul membranos se ｧｳ･｣＠
senzoriale auditive ale papilei bazilare.
ｖｩ｢ｲ｡ｬ･＠
sonore . din mediul ￮ｮ｣ｯｪｵｲｴ＠
sunt dirijate de-a lungul conductului
ce le preia ｩ＠ le transmite columelei din urechea
auditiv spre membrana ｴｩｭｰ｡ｮ｣＠
medie, iar prin aceasta, Ia fereastra ｯｶ｡ｬ＠
prin perilimfa melcului, iar de aici la celulele
papilei bazi}are pe care le ･ｸ｣ｩｴ
Ｎ＠
Mamiferele au urechea ･ｸｴｲｮ
Ｌ＠ ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din conductul auditiv extern ｩ＠ pavilion,
ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu ｭｵ｣ｨｩ
［＠ ｡ｲｴｩ＠
rolul ·lor! Transmisia ｶｩ｢ｲ｡ｬｯ＠
din urechea medie se face
cu ajutorul unui ｬ｡ｮ＠
de oscioare: ｣ｩｯｮ･ｬｵＬ＠
articulat cu timpanul ｩ＠ cu nicovala,
a ｴ｡ｬｰ＠ ｣ｲ･ｩ
este ｦｩｸ｡ｴ＠
de fereastra ｯｶ｡ｬ
Ｎ＠ Întregul sistem de oscioare
aceasta cu ｳ｣ｲｩ｡＠
are rol în col)ducerea sunetelor spre urechea ｩｮｴ･ｲ＠
(fig. 39, e).
Limita ｳｵｰ･ｲｩｯ｡＠
a ｦｲ･｣ｶｮｬｯ＠
ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｴ＠
este ｣ｵｰｲｩｮｳ＠
între 38 000 Hz ｩ＠
100000 Hz (la câini, pisici, delfini) iar limita ｩ ｮｦ･ｲｩｯ｡＠
este de 64-150 Hz.
Sens i b i 1 it a te a p ro p r i o c e ,p tiv Ｎ＠ Proprioceptorii nevertebratelor stmt organe de ｳｩｭ
Ｌ＠ reprezentate prin peri senzoriali ｭｯ､ｩｦ｣｡＠
sau neuroni ｡ｳｯ｣ｩ＠
ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ
Ｌ＠ care ￮ｮｲ･ｧｩｳｴ｡ｺ＠
continuu ､･ｦｯｮｲｩｬ＠
Ｈｳ｣ｨｩｭ｢ｲｬ･＠
în lungime), tensiunile
ｩ＠ decompresiunile din corp. ａ｣･ｴｩ｡＠
sunt ｬｯ｣｡ｩｺ＠
la ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpului ｩ＠ în ｭｵ｣ｨｩ
Ｎ＠
Proprioceptorii celor mai multe vertebrale sunt reprezentati prin ｴ･ｮｩ｡ｵ＠
nervoase hbere, ｴ･ｲｭｩｮ｡ｵ＠
nervoase ￮ｮｦｵｲ｡ｴ･＠
în jurul fibrelor musculare sau tenniｮ｡ｩｵ＠
nervoase înconjurate de fibre ｩ＠ celule conjunctive (corpusculi). Excitantul spedin timpul ｣ｯｮｴｲ｡ｩｬ＠
ｩ＠
cific al acestor receptori este schimbarea tonusului ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
al ｲ･ｬ｡ｸｩ＠
lor. De la ｡｣･ｴｩ＠
proprioceptori ｰｬ･｡｣＠
fibre nervoase spre centrii ｮ･ｲｶｯｩ＠
din
ｭ･ｮｩｲ｡＠
ｰｯｺｩ･＠
normale a corpului în repaus ｩ＠
axul cerebrospinal care ｲ･ｧｬ｡ｺ＠
ｭｩ｣｡ｲ･Ｎ＠

S e n s i b il i t a t e a t a c ti ｬ＠
＠ i t e r m i c Ｎ＠
Receptorii tactili. ai ｰｩﾭ
itului, se ｡ｦｬ
Ｌ＠ îndeosebi, în acele regiuni ale tegumentului care vin în contact direct cu
factorii de mediu.
Ca organe receptoare tactile la nevertebrate, servesc o ｭｵｬｩ･＠
de ｦｯｲｭ｡ｩｵｮＬ＠
cum sunt: ｴ･ｲｭｩｮ｡ｵ＠
nervoase libere, peri tactili, citi sau flageli .
La vertebrale ･ｸｩｳｴ＠
ｴ･ｮｩ｡ｵ＠
nervoase libere printre celulele epidemiei, dar
ｩ＠ ｮｵｭ･ｲｯｩ＠
corpusculi senzith-i Ｈｴ･ｮｩｲ｡ｵ＠
încapsulate) în ､･ｮｰＮ＠
Corpusculii senziｩ＠ mamifere) sunt extrem de sensibili. Ei pot detivi fli unor specii de animale Ｈｰｳｲｩ＠
tecta, de exemplu, ｶｩ｢ｲ｡ｬ･＠
transmise prin ｡ｰ＠
(în cazul ｰｳｲｩｬｯ＠
acvatice) sau
vibratiile care se ｰｲｯ｡ｧ＠
prin sol Ｈ｣￢ｲｴｩＩＮ＠
În ｰｲｩｶｮ｡＠
ｯｲｧ･｟ｮｬ＠
tennoreceptoare, acestea sunt foarte ｰｵｩｮ＠
cunoscute la organismele inferioare. Iri general, toate animalele ｰｯｳ･､＠
asemenea organe cu care percep ｶ｡ｲｩｬ･＠
de ｴ･ｭｰｲ｡ｵ＠
pentru a se situa acolo unde temperatura este ｯｰｴｩｭ
Ｎ＠
La ｰ･ｴｩＬ＠
linia ｬ｡ｴ･ｲ＠
este ｩ＠ un organ termoreceptor. Pielea vertebratelor include
organe senzoriale - corpusculi - care ￮ｮｲ･ｧｩｳｴ｡ｺ＠
ｩ＠ stimulii termici.
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Fig. 40. Linia
ｬ｡ｴ･ｲ

｡ ｬ＠

de la ｰ
･ｾＱｩＮ＠

ｬ｡ｴ･ｲ＠

Linie

S e i s m o re c e p ＠ i a. Seismoreceptorii (organele liniei laterale) (fig. 40)
la ciclostomi, ｰ･ｴｩ＠
ｩ＠ larveJe amlibienilor. Linia ｬ｡ｴ･ｲ＠
se intinde de-a
sunt ｰｲ･ｺｮｩ＠
din celule de ｳｵｩｮ･ｲ＠
ｩ＠ celule senzoriale la care
lungul corpului. Aceasta este ｦｯｲｭ｡ｴ＠
1n fibre nervoase. Excitantul adecvat al acestor receptori îl constituie ｭｩ｣ｲｬ･＠
provoapei, care-ating perii celulelor senzoriale. De la linia ｬ｡ｴ･ｲ
Ｌ＠ prin nercate de ｣ｵｲ･ｮｩ＠
ni laterali, ｩｮｦｯｲｭ｡ｬ･＠
se transmit la mezencefal.
ｐ･ｴｩ＠
din acvarii se ｡ｧｩｴ＠
puternic cu câteva ore înaintea unui cutremur deoarece
Pentru acest motiv ei sunt ｵｴｩｬｺ｡＠
ca "indicatori" seismici.
o sensibilitate ｣ｲ･ｳｵｴＮ＠
ｆｏｔｒｅｃｐｉａ＠

ｆｯｴｲ･｣ｰｩ｡＠
￮ｮｳ･｡ｭ＠
înregistrarea ｡｣ｩｵｮ＠
razelor luminoase cu o ｡ｮｵｭｩｴ＠
lunwne de ｵｮ､
Ｎ＠ Organul specializat în perceperea luminii este fonnat din celule
oreceptoare.
F o tor e ce Jl ｩ＠ a la ne vertebra t c. Protozoarele flagelate au unorＢ＠ spre sursa ｬｵｭｩｮｯ｡ｳ
Ｎ＠
ganit citoplasmatic fotosensibil, stigma, care le Ｂ ｯｲｪ･ｮｴ｡ｺ
Celenteratele ｰｲ･＿ｩｮｴ
Ｌ＠ ca receptori ai ｩｮｴ･ｳ＠
luminoase, oceli (ochi simpli).
fajo ritatea ocelilor au la ｢｡ｺ＠
celule pigmentare ｩ＠ celule retiniene, legate prin fibre
nervoase cu sistemul nervos.
Viermii ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ｧ｡ｭ＠
ｶ｡ｲｩｴ＠
de fotoreceptori : pete pigmentare, oceli. ochi
￮ｮｴ￢ｬｩ＠
la polichete.
piderrnici ｩ＠ chiar ochi ･ｶｯｬｵ｡ｩＬ＠
La ｭｯｬｵｴ･Ｌ＠
structura organului vizual este ｶ｡ｲｩｴ
Ｎ＠ Astfel, majoritatea g a s t e ochi, cu ･ｸ｣ｰｩ｡＠
formelor parazitare. La melc. ochiul este
p o d e 1 o r ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
1xalizat în vârful tentaculelor lungi: în structura acestui organ se ｯ｢ｳ･ｲｶ＠
corneea,
retina ｩ＠ nervul optic, componente care se întâlnesc ￮ｮ｣＠
de
:nstalinul. umoarea ｡ｰｯｳＬ＠
pentru detectarea ｳ｣ｨｩｭ｢ｲｬｯ＠
ochiul polichetelor. La unele specii ochii sunt ｡､ｰｴｩ＠
Ｇ ｴｩ＠
luminii; la altele ochiul percepe formele obiectelor de la ｭｩ｣＠
､ｩｳｴ｡ｮ＠
• ·'a mm) ｩ＠ chiar culorile (la melcul de ｬｩｶ｡､Ｉ
Ｎ＠
·
L a m e l i b r a n h i a t e l e ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
ochi. în unele cazuri fiind ｡ｳ･ｭｮｴｯｲｩ＠
cu
de la gasteropode. Ei se ｡ｦｬ＠
pe marginea mantalei.
O ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡＠
､･ｯｳ｢ｩｴ＠
a structurii ochiului se ￮ｮｴ￢ｬ･＠
la c e fa l o p o d e.
· · unor ｣｡ｲｴｩ･＠
au circa 40 cm în diametru, reprezentând cele mai mari organe de
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Fig. 41. Ochiul cefalopodelor.

ｶｺ＠

în regnul animal. La ｣｡ｲｴｩ＠
ｩ＠ la unele anelide, acomodarea pentru vederea
｡ｰｲｯｩｴ＠
se ｲ･｡ｬｩｺ＠
prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
unor ｭｵ｣ｨｩ＠
care ￮ｮ､･ｰｲｴ｡ｺ＠
cristalinul de
ｲ･ｴｩｮ＠
(fig. 41). Experimental s-a demonstrat ｣＠ ochiul cefalopodelor distinge ｉ＠
culorile.
·
Ochii crustaceilor ｩ＠ insectelor sunt ochi simpli ｩ＠ ｣ｯｭｰｵｩ＠
care ｲ･｣ｰｩｯｮ｡ｺ＠
nu numai ､ｩｦ･ｲｮｬ＠
de intensitate ｬｵｭｩｮｯ｡ｳ＠
ci ｩ＠ forma ｩ＠ culoarea obiectelor.
• ｓｴｵ､ｩ｡＠
dintr-un ｮｵｭｲ＠

figura 42 ｩ＠ ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
foarte_ware de ｦ｡･ｴ＠
',

structura unui ochi compus! Acesta este format
(omatidii).

Cof'nee

Ochi
｣ｯｭｰｵｾｩ＠

ｮ･ｲｶｯ｡ｳ＠
ｳ･ｮｺｩｴｶ＠

Fig. 42. Od111 ,L i" insEx.te.

ｾ Ｍ Ｇ＠

.
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Cris t alin
I ris

ｓ ｣ ｬ ･ｲｯｴｩ｣＠

Fig. 43. Stn1ctura ochiului la mamifere.

Fic.:are omatidie este un ochi complet, cu celule retiniene profunde (elemente
sensibile) care se prelungesc prin fibre nervoase. Deasupra celulelor retiniene se ｡ｦｬ＠
:ristalinul (partea ｲ･ｦ ｲ ｩｮｧ ･ ｮ ｴ Ｉ Ｎ＠ Peste acesta se ｡ｦｬ＠
corneea, ￮ｭｰｲｩｴ＠
în ｦ ｡ ･ ｴ ･＠ hexagoîn dreptul unei omatidii, de unde ｩ＠ denumirea de ochi
::ale; fiecare ｦ ｡ ･ｴ ＠ se ｡ｦｬ＠
•. ｴ｡ｩＮ＠
F o t o r e c e p ＠ i a 1 a v e r t e b r a t e. La vertebrate, ochii pereche au o

］･ｮＮ＠

｣ｴｵｲ＠

｡ｳ･ｭ

ｮ

ｴｯ｡ｲ･Ｎ＠

ｒ･｡ｭｩｮｴ
ﾷ ｶ＠
din clasa a Vll·a. principalele ｰｲｩ＠
componente ale globului ocu.. analizând ｩ＠ figura 43!
ｩ＠ anexele globului ocular pe ochiul unui mamifer ｩ＠ pe mulaj : pleoa• ｏ｢ｳ･ｲｶ｡
e (cu rol de ｰｲｯｴ･｣ｩＩ＠
ｩ＠ ｭｵ｣ｨｩ＠
globului ocular, cu rol în ｭｩ｣ｲｬ･＠
ochiului. ｄｵｰ＠
｡ ｩ＠ ￮ ｮ､･ｰｲｴ｡
ｴ＠ anexele, ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
sclerotica, iar la cei doi poli, corneea ｩ＠ în partea
o incizie în ｳ｣ｬ･ｲｯｴｩＬ＠
pe linie ･｣ｵ｡ｴｯｲｩｬ
Ｌ＠ ｰ￢ｮ＠
la cornee.
-, nervul optic. ｆ｡｣･ｩ＠
ｲ ｩ ｯ ｡ｲ＠
se scurge umoarea ｡ｰｯｳ
Ｎ＠ ｅｸ｡ｭｩｮ＠
irisul ｩ＠ pupila. Descamera ｡ｮｴ･
ｭ ､･ｩ＠
cristalinul ｩ＠ ･ｸ｡ｦＡｲｩｮ
ｩ ＭｬＮ＠
ａ･ｺ｡ｩ＠
cristalinul pe un teA1. Ce ｣ｯｮｳｴ｡ｩ＿＠
Cu ce tip
ｬ･ ｮｴｩｬ＠
se ｡ｳ･ｭｮ＿＠
In globul ocular ｲｭ￢ｮ･＠
umoarea ｳｴｩ｣ｬｯ｡
Ｌ＠ ｣ｯｭｰ｡ｴ
Ｌ＠ omoｄｵｰ＠
￮ｮ､･ｰｲｴ｡＠
acesteia, ｯ｢ｳ･ｲｶ
｡ ｩ＠ retina, care nu se desprinde de ｣ｯｲｩ､
Ｎ＠

•

rolul celulelor cu conuri
ａｭｩｮｴＭｶ＠

ｩ＠

cu ｢｡ｳｴｯｮ･＠

din ｲ･ｴ

ｩ ｮＡ＠

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
În ･ｶｯｬｵｩ｡＠
vertebratelor, ochiul a suferit ｰｵｩｮ･＠
ｭｯ､ｩｦ｣ｲ［＠
ｴｯｵｩ
Ｌ＠ la fiecare grup
structurale ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬ･
Ｎ＠ AstfeL la formele libere de
- anumite ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬ＠
stomi ･ｸｩｳｴ＠
ochi ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬＬ＠
iar la cei ｰ｡ｲｺｩ
Ｌ＠ ochii sunt rudimentari, insensibili
＿ｵｲｮｩ

ｮ

(rechini) ochii sunt ｰｲｯｴ･ｪ｡ｩ＠
de ､ｯｵ＠
pleoape ｩ＠ o ｭ･｢ｲ｡
ｮ＠
nicticare se ｭｩ｣＠
lateral, din ｣ｯｬｵ＠
intern spre cel extern. Retina rechieste ｦｯｲｭ｡ｴ＠
aproape exclusiv din ｢｡ｳｴｯｮ･Ｎ＠
Celulele cu conuri aproape ｣＠ lipsesc,.
vedere ｣ｲｯｭ｡ｴｩＮ＠
pentru care rechinii nu ｰｯｳ･､＠
La speciile diurne de ｰ･ｴｩ＠
ｯｳｩ＠
(fig. 44 ), celulele vizuale ｣ｯｮｩ＠
conuri, vederea
｣ｲｯｭ｡ｴｩＬ＠
iar ochiul este adaptat pentru vederea' obiectelor apropiate (1-2 m).
gmea obiectelor ￮ ｮ ､･ ｰｲｴ｡
･＠ Ｈｰ￢
ｮ ＠ la 15 m) se ｯ ｢ ｩｮ･＠
prin deplasarea cristalinului

-

Ｍｾ＠

Ｎ＠

La unii

ｰ･ｴｩ＠

ｴｲ｡ｮｳｰ･Ｌ＠
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Muschi
re tractor)
-

Retma

Fig. 44. Strud.ura odJ.iului la ｰ･ｴｩ
Ｎ＠

]f'i

Cristalin
Cornee
Nerv
optic
ｓ｣ｬ･

Ｎ ｲｯｴ｣＠

..

înapoi, ｣ｴｲ･＠
ｲ･ｴｩｮＬ＠
prin ｡｣ｩｵｮ･＠
unui ｭｵ｣ｨｩ＠
retractor, care se ｦｩｸ･｡ｺ＠
cu un ｣｡ｰｴ＠
de
de ｳ｣ｬ･ｲｯｴｩ［＠
prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
lui, cristalinul se apropie
cristalin sau cornee ｩ＠ cu ｣･ｬ｡ｴ＠
iar prin relaxare se ￮ｮ､･ｰｲｴ｡ｺ
Ｎ＠ ａ｣･ｬ｡ｩ＠
mecanism se ￮ｮｴ￢ｬ･＠
ｩ＠ la ciclode ｲ･ｴｩｮＬ＠
stomi. Unii ｰ･ｴｩ＠
abisali au ochii telescopici, ｡､ｰｴｩ＠
la lumina ｲ･､ｵｳ＠
a ｭｲｩｬｯ＠
adânci.
Ochii ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
ｯｳｩ＠
nu au pleoape.
Ochiul amfibienilor este ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
cu cel de la ｰ･ｴｩ＠
ｯｳｩＮ＠
Am.fibienii disting
sunt în ｭｩ｣｡ｲ･Ｎ＠
Ochiul este protejat de ､ｯｵ＠
pleoape mounele culori ｩ＠ obiectele ｣｡ｲｾ＠
bile ｩ＠ o ｭ･｢ｲ｡ｮ＠
ｮｩ｣ｴ｡＠
cu rol de ｡ｰｲ･＠
în mediul terestru. Au ｩ＠ glande
lacrimale.
de cel al amfibienilor, este adaptat
Ochiul reptilelor, superior organizat ｦ｡＠
｣ｲ･ｰｵｳｬ｡＠
sau ｮｯ｣ｴｵｲ
Ｎ＠ Reptilele ｰｯｳ･､＠
o ･ｸ｣ｬｮｴ＠
vedere
pentru vederea ､ｩｵｲｮＬ＠
｣ｲｯｭ｡ｴｩＬ＠
distingând în ｡｣･ｬｩ＠
timp ｩ＠ formele obiectelor. La reptile, ca ｩ＠ la ｰｳｲｩ＠
ｩ＠
mamifere, mecanismul de acomodare se ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡ｺＮ＠
Cristalinul ￮ｩ＠ ｭｯ､ｩｦ｣＠
curbura
cu ajutorul ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
ciliari. La ｡ｲｰ･ｬ＠
de ｣｡ｳＬ＠
acest dispozitiv ￮ｮ｣＠
nu este ｰ･ｲｦ｣ｩｯﾭ
nat ｩ＠ acomodarea se face tot prin deplasarea cristalinului. Pleoapele sunt ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
cu ale amfibienilor.
ｓｩｭｵｬ＠
vizual la ｰｳｲｩ＠
este cel mai dezvoltat din întreaga serie a vertebratelor.
ｄｩｳｰｯｺ｡＠
ochilor este ､ｩｦ･ｲｴ［＠
la ｰｳｲｩｬ･＠
diurne ochii se ｡ｦｬ＠
lateral sau latero-anterior
pe craniu, iar la cele nocturne, anterior. Retina ｰｳｲｩｬｯ＠
diurne ｣ｯｮｩ･＠
mai multe
celule cu conuri (pentru vederea ｣ｲｯｭ｡ｴｩＩＬ＠
iar cele nocturne au mai multe celule cu
｢｡ｳｴｯｮ･＠
(pentru vederea ｮ･｣ｲｯｭ｡ｴｩＩ
Ｎ＠
Caracteristic ochiului ｰｳｲｩｬｯ＠
este
Ｂｰｩ･ｴｮｬ＠
(fig. 45), o ｦｯｲｭ｡ｩｵｮ･＠
cu rol în ｮｵｴｲｩ｡＠
coroidei ｩ＠ în acomodare. Ochii
ｰｳｲｩｬｯ＠
sunt ｰｲｯｴ･ｪ｡ｩ＠
de ､ｯｵ＠
pleoape, membrana ｮｩ｣ｴ｡＠
ｩ＠ glande lacrimale.
La mamifere, ochiul ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
toate caracterele întâlnite la celelalte vertebrate,
ochiului uman. Cele ､ｯｵ＠
pleoape sunt mobile ｩ＠ ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu
fiind foarte ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
ｴｯｵｩ＠
ｩ＠ unele ｶ｡ｲｩＮ＠
Astfel, insectivorele, care ｴｲｩ･ｳ｣＠
pe sub ｰｭ￢ｮｴＬ＠
au
gene. ｅｸｩｳｴ＠
ｰ｡ｲｩｬ＠
sau total de piele. Nervul optic, ca ｩ＠ glandele lacriochii rudimentari, ｡｣ｯｰ･ｲｩ＠
male, sunt reduse. La cetacee, glandele lacrimale lipsesc.
ｒｅｉｎＡ＠
Elementele care ｩｮｴｲ＠
în structura ochiului de la ' 'ertebrate formeazi ､ｯｵ＠
sisteme: sistemul optic ｩ＠ sistemul fotosensibil. Sistemul optic cuprinde comeea ｴｲ｡ｮｳｰ･Ｌ＠
umoarea ｡ｰｯｳＬ＠
cristalinul, umoarea ｳｴｩ｣ｬｯ｡［＠
acestea sunt medii transparente ｩ＠ refringente pe care lumina le ｳｴｲ｢｡･＠
pâDi la ｲ･ｴｩｮＬ＠
unde · se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
imaginea ｲ･｡ｬＬ＠
mai ｭｩ｣＠
ｩ＠ ｲｳｴｵﾭ
ｮ｡ｴ＠
a obiectului privit.
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ｓ ｣ｬ･ｲ

Fig. 45. Structura odJ.iului la ｰｳｲｩＮ＠

ｒ･ｴ

ｯｴｩ｣＠

ｩｮ＠

Pieptene
Sistemul fotosensibil, format din celule sensibile ale retinei, ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
excitantul luminos În influx nervos vizual care este condus pe calea nervilor optici
ｰ￢ｮ＠
la segmentul central, unde se ｦｯｭｴ･｡ｺ＠
ｳ･ｮｺ｡ｩ＠
ｶｩｺｵ｡ｬＮ＠
Ciclostomii, ｰ･ｴｩ＠
｣｡ｲｴｩｬｧｮｯＬ＠
unii teleosteeni ｩ＠ unele ｰｳｲｩ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
vedere ｭｯｮ｣ｵｬ｡ｲＬ＠
fiecare ochi are câmpul ｳｵ＠
vizual ｩ Ｌ＠ deci, obiectul nu poate
fi privit simultan cu ambii ochi. La celelalte vertebrate, vederea este binocuｬ ｡ｲＺ＠
cimpurile vizuale ale celor doi ochi se suprapun, cu toate ｣＠ pe ｲ･ｴｩｮ＠
se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
､ｯｵ＠
imagini ale ｡｣･ｬｵｩ＠
obiect privit. ｖｺｵｬ＠
binocular ｡ｳｩｧｵｲ＠
o vedere in ｳｰ｡ｩｵ＠
Ｈｳｴ･ｲｯ｣ｰｩＩＮ＠
TEME
schema ､ｵｰ＠
Ｍｃｯｭｰｬ･ｴ｡ｩ＠

Organul de ｳｩｭ＠

ｐｲ･ｺｮｴ｡ｩ＠

Excitantul adecvat .

Grupa de animale

organelor de ｳｩｭＮ＠
ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠

ÎN SERIA ａｎｉｍｌ＠

1.3 . ｌｏｃｍｉａ＠
În ｦｵｮ｣ｩ･＠

model:
ｵｲｭｴｯｬ＠

de mediul de ｶｩ｡Ｌ＠

animalele folosesc mijioace de ｬｯ｣ｭｩ･＠

foarte

ｾＮ＠
ｌｯ｣ｭｩ｡＠

la nevertebrate

Dintre protozoare, flagelatele sunt ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu unul sau mai ｭｵｬｩ＠
flageli. care
p;:nnit animalului ｳ＠ se deplaseze cu repeziciune în mediul acvatic.
pseudopodele Rizopodele ｩ＠ unele sporozoare au ca organite de ｭｩ｣｡ｲ･＠
;:xpansiuni temporare ale citoplasmei. La amibe ･ｸｩｳｴ＠
､ｯｵ＠
tipuri de ｭｩ｣｡ｲ･＠
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Ｚ＠
prin rostogolire ｩ＠ prin ｰ
ｩ ｲ･ Ｎ＠
când pseudopodul se ｦｩｸ･｡ｺ＠
cu
liber ｩ＠ apoi se ｳ｣ｵｲｴ･｡ｺＬ＠
ｴｲｧ￢ｮ､＠
corpul.
La ciliate, ｭｩ｣｡ｲ･＠
cililor permite deplasarea cu ｵｲ
ｩｮ＠
în mediul extern.
La baza flagelilor ｩ＠ cililor se ｡ｦｬ＠
un organit numit granul baza/ care le coordo-

｡ｭｩ｢ｯ

､｡ｬ

｣｡ｰｴｵｬ＠

ｮ･｡ｺ＠

ｭｩ｣ｲｬ･Ｎ＠

La spongierii ｡､ｵｬｩＬ＠
ｦｩｸ｡＠
de un substrat tare, ｭｩ｣｡ｲ･＠
este aproape ｩｮ･ｸｳｴＬ＠
fiind ｲ･､ｵｳ＠
numai la închiderea ｩ＠ deschiderea osculului cu ajutorul unor celule contractile, care ｡｣ｩｯｮ･ｺ＠
｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
ｭｵ｣
ｨｩｬ
ｯｲ Ｎ＠
Celenteratele ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
în ectoderm celule mioepiteliale, cu fibrile contractile
lungesc ｩ＠ ￮ｮ ｧｵｳｴ･｡ｺ＠
corpul. Cu ajutorul acestei "musculanetede care, prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ･Ｌ＠
foarte lent Ｈ｣￢ｩｶ｡＠
cm/zi).
turi", a tentaculelor ｩ＠ discului adeziv, hidra se ｭｩ｣＠
La medlize, "musculatura" ｳｵ｢ｭｲ･ｬ｡＠
este ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din celule mioepiteliale
care ｣ｯｮｩ＠
fibrile striate, circulare ｩ＠ radiare. Prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
fibrilelor radiare, cavitatea
de sub ｵｭ｢ｲ･ｬ＠
se ｭｲ･ｴＬ＠
ｰ･ｲｭｩ
￢ｮ､＠
ｰ ｴｲｵｮ､･
ｲ･｡＠
apei, iar prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
celor circulare, cavitatea se ｭｩ｣ｯｲ･｡ｺＬ＠
apa este ･ｬｩｭｮ
｡ ｴ＠ la exterior ｩ＠ animalul este propulsat în
sens opus. O astfel de deplasare ￮ｮｴｲ･ｵｰ＠
de mici pauze se ｮｵｭ･
ｴ･＠
ｭｩ｣｡ｲ･＠
ｳ｡｣､ｴ
Ｎ＠
Alte celenterate, cum sunt actiniile care ｴｲｩ･ｳ｣＠
pe fundul stâncos, nisipos sau mâlos, se
､･ｰｬ｡ｳｺ＠
fie prin alunecare, fie prin ｭｩ｣ｲ＠
de rostogolire.
ｐｬ｡ｴ･ｭｩｮ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
sub ectoderm o ｭｵｳ｣ｬ｡ｴｲ＠
ｮ･ｴ､＠
bine ､･ｺｶｯ
ｬｴ｡Ｎ＠
La decililor. La ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮ＠
paplasarea în mediul acvatic planariile se folosesc de ｭｩ｣｡ｲ･＠
ｲ｡ｺｩ＠
(trematode ｩ＠ cestode) ･ｸｩｳｴＬ＠
de asemenea, mai multe ｰｴｵｲｩ＠
musculare netede
cu tegumentul, ｦ｣ｲｭ･｡ｺ＠
teaca ｭｵｳ｣
ｵｬｯＭ｣ｴ｡ｮ＠
ce ｡ｳｩｧｵｲ
＠ mobilitatea
care, ￮ｭｰｲ･ｵｮ＠
corpului în interiorul gazdei.
Spre deosebire de celelalte_grupe de viermi, musculatura corpului la nematelｭｩｮ＠
este ｲ･ｰｺｮｴ
｡ｴ＠
mai mult de ｰｴｵｲ｡＠
ｬｯｮｧｩ
ｴｵ ､ｩｮ｡ｬ
Ｎ＠
La rotiferi ｩ＠ gastrotrichi musculatura permite ｭｩ｣
ｲｩ＠
de îndoire ｩ＠ destindere
numai în plan dorso-ventral. De asemenea, la ｡｣･ ｬ･｡ ｩ＠ grupe, cilii de pe ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpului ｡ｪ ｵｴ＠
la ｭｩ｣｡ｲ･＠
în mediul acvatic.
La nematode, ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
musculaturii longitudinale produce numai ｭｩ｣ｲ＠
de
￮ｮ｣ｯｬｩｲ･Ｎ＠

Musculatura anelidelor ｣ｯｮｩ･＠
fibre netede circulare, longitudinale
formând cu tegurnentul teaca musculo-cutanee.
P o 1 i c h e t e 1 e, animale marine, ￮ｮ ｯ｡ ｴ＠
sarea pe un substrat, se ｡ｪｵｴ＠
de parapode ｩ＠ de ｣ｨ･
cu cea ondulatorie a corpului, ｰｲｯ､ｵｳ＠
de ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
La o 1 i g o c h e t e, deplasarea pe ｰｭ￢ｮｴ＠
pe ｰｭ￢ｮｴ＠
cu ajutorul ｣ｨ･ｩｬｯｲＬ＠
plu, se ｳｰｲｩｪｮ＠
｣ｯｮ
ｴｲ｡｣ｩ＠
ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
circulari; partea ｰｯｳｴ･ｲｩ｡＠
ｴｲ｡｣ｩ＠
ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
longitudinali.

prin
ｩＮ＠

ｩ＠

oblice,

ondulatorii, iar în deplaparapodelor se ｣ｯｭ｢ｩｮ＠
fibrelor longitudinale.
ｭｩ

｣ｲｩ＠

ｍｩ｣

｡ｲ･＠

se face prin târâre. Râma, de exemiar corpul se ｳｵ｢ｩ
｡ｺＬ＠
înaintând prin
se apropie de cea ｡ｮｴ･ｲｩｯ
ｲ＠ prin con-

prin înot ｩ＠ târâre. Ele ･ｲﾭ
H i r u d i n e e 1 e folosesc pentru deplasare ｭｩ｣｡ｲ･＠
puiesc vertical în ｡ｰＬ＠
executând ｭｩ｣ｲ＠
în sus ｩ＠ în jos, cu ajutorul ｭｵ｣ｨｩｬｯｲＮ＠
Atunci
când se ｴ￢ｲ
ｳ ｣Ｌ＠ se ｡ｪｵｴ＠
de tele ､ｯｵ＠
ventuze, efectuând ｭｩ｣ｲ＠
｡ｳ･ｭ
ｮｴｯ｡ｲ･＠
hidrei.
Musculatura ｭｯｬｵｴ･ｲ＠
este ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
cu cea ￮ｮｴ￢ｬｩ
ｴ＠
la anelide. Din
｡｣･ｳｴ＠
ｭｵｳ｣ｬ｡ｴｲ＠
face parte piciorul, un organ cu aspect de ｴ｡ｬ ｰ＠ la gasteropode,
ｬ｡ｭ＠
de topor la lamelibranhiate ｩ＠ de ｢ｲ｡･＠
ｩ＠ pâlnie la cefalopode.
•
care se
￮ｮｬ･ｳｩｴ＠

ｏ｢ｳ･ｲｶ
ｰ｡ｧ＠

ｩ＠
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deplasarea unui melc pe un geam;
de la partea ｰｯｳｴ･ｲｩ｡＠
spre cea ｡ｮｴ･ｲｩｯ＠
de mucusul secretat de glandele care se
｡ｩ＠

ｰｲｯ

ｧｳ･｣＠

｣ｯｮｳｴ｡ｩ＠

undele de ｣ｯｮｴｲ｡ｩ･＠
a piciorului. Târârea este
în picior (fig. 46). Cu

ajutorul piciorului scoicile ｳ｡ｰ＠
în mâl sau nisip, ｴｲｧ￢ｮ､＠
､ｵｰ＠
el întreg corpul. ａｬｩ＠
ｭｵ｣ｨｩ＠
ai scoicilor au rolul de
a închide ｩ＠ deschide valvele.
mai mult
Musculatura cefalopodelor se ｣Ｚｬ･ｺｶｯｴ＠
în ｬ･ｧｴｵｲ＠
cu complexitatea ｭｩ｣ｲｬｯＮ＠
Mantaua delimiｴ･｡ｺ＠
cavitatea ｰ｡ｬ･＠
ｩ＠ are ｭｵｳ｣ｬ｡ｴｲ＠
､･ｺｶｯｬｴ｡Ｌ＠
de
mare ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠
în ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｲ･＠
acestei ｣｡ｶｩｴ＠
ｩ＠ în lo｣ｯｭｩ･Ｎ＠
ｊｵｭｴ｡･＠
｡ｮｴ･ｲｩｯ＠
a piciorului se ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
ｰｯｳｴ･ｲｩ｡Ｌ＠
în ｢ｲ｡･Ｎ＠
în pâlnie sau sifon, iar ｪｵｭｴ｡･＠
La sepie mantaua este ｬｩｰｴ＠
de corp în partea
､ｯｲｳ｡ｬＬ＠
iar în partea ｶ･ｮｴｲ｡ｬ＠
este ￮ｮ､･ｰｲｴ｡＠
de trunchi,
formând un buzunar, închis posterior ｩ＠ deschis anterior.
La deschiderea acestei ｣｡ｶｩｴ＠
se ｧｳ･ｴ＠
un organ în
ｦｯｲｭ＠
de pâlnie, numit sifon, care ｳ･ｲｶｴ＠
animalului la
ｭｩ｣｡ｲ･Ｎ＠
Apa ｰｴｲｵｮ､･＠
în cavitatea ｰ｡ｬ･＠
prin ｴｯ｡＠
des｢ｲｵｳ｣＠
a ｭｵ｣ｨｩｬｯｲＬ＠
chiderea ei ｩ＠ apoi, prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
închide buzunarul, ｡ｰｳ￢ｮ､ｵＭｩ＠
marginea pe corp. Apa
ｳ＠ ｩ｡ｳ＠
cu presiune prin sifon, împingând anieste ｦｯｲ｡ｴ＠
o ｰ･ｲｩｯ｡､＠
de repaus, timp în care
malul înapoi. ｕｲｭ･｡ｺ＠
apa ｰｴｲｵｮ､･＠
din nou în buzunar, din care ｣｡ｵｺ＠
ｭｩ｣ｲｬ･＠
sepiei ·sunt sacadate. Sepia se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠
prin
ｭｩ｣ｲｬ･＠
celor ､ｯｵ＠
￮ｮｯｴ｡ｲ･＠
de pe laturile corpului.
precum ｩ＠ cu ajutorul ｢ｲ｡･ｬｯＮ＠
Corpul artropodelor este protejat de un
exoschelet cbitinos, sub care se ｩｮｳ･ｲ＠
ｭｵ｣ｨｩ＠
ｳｴｲｩ｡Ｎ＠
Cei
doar la nivelul unor organe interne.
netezi sunt ｰｲ･ｺｮｩ＠
ｍｵ｣ｨｩ＠
ｳｴｲＡｊｩ＠
ｾ＠ artropodelor nu mai ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
o ｰｴｵｲ＠
Fig. 46 _Deplasarea melcului (unde
｣ｯｮｴｩｵ＠
sub ectoderm - ca la viermi. Ei sunt bine indide ｣ｯｮｴｲ｡ｩ･ＩＮ＠
｜ｩ､ｵ｡ｬｺＬ＠
la nivelul segmentelor corpului, apendicilor
toracici, pieselor bucale etc. Prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
lor se ｡ｳｩｧｵｲ＠
o ､･ｯｳ｢ｩｴ＠
mobilitate a
corpului,
- Pentru c r u s t a c e i i acvatici, ｬｯ｣ｭｩ｡＠
ｴｩｰ｣＠
este înotul, iar pentru cei
ｴ･ｲｩＬ＠
târâtul; la ambele grupe, indivizii se ｡ｪｵｴ＠
de apendici ｩ＠ de abdomen. ｄｵｰ＠
cum ｴｩ＠
din clasa a VI-a, nicii se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠
ｩ＠
înapoi, prin ｭｩ｣ｲｬ･＠
｢ｲｵｴ･＠
ale
abdomenului.
cu ｭｵｬｴ＠
ｵｲｩｮ
Ｌ＠ folosindu-se de picioarele
- A r a h n i d e 1 e se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠
ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu gheare, adaptate mersului pe uscat.
·
- ｄ｡ｴｯｲｩ＠
formei corpului m i r i a p o d e 1 e · se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠
prin ｭｩ｣ｲ＠
serpen-·
pe ｰｲｩｬ｟･＠
laterale ale corpului segmentat.
uforme, folosindu-se ｩ＠ de apendicii ｩｮｳ･ｴ｡＠
- La i n s e c t e, ｩ＠ în special la cele ｺ｢ｵｲｴｯ｡･Ｌ＠
singurele nevertebrate capabile
de zbor, deplasarea se ｲ･｡ｬｩｺ＠
prin ｢ｴ｡ｩ＠
aerului în sus ｩ＠ în jos cu ajutorul aripilor,
·onate de musculatura toracelui. Sistemul de trahei pline cu aer contribuie la ｭｩ｣ｯﾭ
rarea ､･ｮｳｩｴ＠
corpului insectei. Privind figura 47, ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
｡ｬ｣ｴｵｩ
ｲ･｡＠
unei aripi
embranoase a insectelor ｩ＠ ､ｩｳｰｯｺ｡＠
nervurilor chitinoase. Locul de ｭ｡ｸｩ＠
rezisｴ･ｮ＠
din timpul zborului se ｡ｦｬ＠
în partea ｡ｮｴ･ｲｩｯＬ＠
unde nervurile sunt ｭ｡ｩＧ￮ｮｧｲｯｴ･Ｎ＠
Partea ｰｯｳｴ･ｲｩ｡Ｌ＠
mai ｳｵ｢ｩｲ･Ｌ＠
este ｵｯｲ＠
､･ｦｯｲｭ｡｢ｩｬＮ＠
În timpul zboiului, aripa nu mai
ｲｭ￢ｮ･＠
un plan orizontal, ci se ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
într-un plan înclinat, care ｡ｬｵｮ･｣＠
înainte ｩ＠
in jos, deplasând corpul animalului spre înainte. Insecta ￮ｩ＠ poate schimba ､ｩｲ･｣｡＠
de
zbor prin ｵｯ｡ｲ･＠
ｭｩ｣ｲ＠
sinuoase ale abdomenului care ｭｯ､ｩｦ｣＠
centrul de greutate.
tele sunt bine adaptate ｩ＠ pentru deplasarea prin mers, ｳｲｩｴ＠
ｩ＠ alergat. La unele,

l
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An ter ior

Posterior
Fig. 47. Aripa de ｩｮｳ･｣ｴＮ＠

picioarele sunt
cioase, ｦｲ＠
｡ｳｰ･

cu vezicule adezive care permit aderarea de suporturile lucu gheare, cu ajutorul ｣ｲｯ｡＠
se pot ｡ｧ
Ｎ＠

ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
ｲｩｴ＠

ｩ＠

La echinoderme, derma este ｬｩｭｴ｡＠
de un dublu strat muscular, format din fibre
netede, circulare ｩ＠ longitudinale." Acestea se ｴ￢ｲｳ｣＠
pe fundul ｭｲｩ＠
cu ajutorul ambulacrelor terminate cu ventuze, care ｡､･ｲ＠
de ｳｴ￢ｮ｣＠
ｩ＠ prin ｭｩ｣ｲ＠
de ｣ｯｮｴｲ｡ｩ･
Ｌ＠ trag animalul. Aricii de mare se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠
ｩ＠ ei cu ajutorul ghimpilor care au rol de cârje;
foarte încet.
aceste animale se ｭｩ｣＠
ｌｯ｣ｭｩ｡＠

la cordate

Urocordatele adulte (Ascidia) sunt fixate de suport ｩ＠ numai larvele, forme
înotând cu ajutorul cozii.
libere, se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠
ｭｵ｣ｨｩ＠
în ｦｯｲｭ＠
de benzi longitudiSub tegumcntul cefalocordatelor se ｡ｦｬ＠
nale, ｡ｬ｣ｴｵｩ･＠
din segmente. ａ｣･｡ｳｴ＠
ｳｴｲｵ｣＠
ｵｲ･｡ｺ＠
îndoirea corpului în plan orizontaL în timpul înotului. De asemenea, forma corpului Ｈ｡ｳ｣ｵｩｴ＠
la ambele capete), cât ｩ＠
￮ｮｯｴ｡ｲ･ｬ＠
､ｯｲｳ｡ｬ＠
ｩ＠ ｣ｯ､｡ｬ＠
｡ｪｵｴ＠
aceste animale ｳ＠ se deplaseze în ｡ｰ
Ｎ＠ .
au ca mijloc de ｬｯ｣ｭｩ･＠
tipic ｡｣ｶｴｩ
Ｌ＠ înotul, realizat cu
musculaturii corpului. ￎｮｯｴ｡ｲ･ｬ＠
pot fi neperechi Ｈ､ｯｲｳ｡ｬＬ＠
｣ｯ､｡ｬ＠
ｩ＠ ｡ｮｬＩ＠
ｩ＠ perechi Ｈｳ｣｡ｰｵｬｲ＠
ｩ＠ ｰ･ｬｶｩ｡ｮＩＮ＠
- La ciclostomi, ･ｸｩ ｳｴ＠ ､ｯｵ＠
￮ｮｯｴ｡ｲ･＠
dorsale ｩ＠ una ｣ｯ､｡ｬ＠
care ｣ｯｮｩ＠
faS'cicule
în ｡ｰ＠
prin ｭｩ｣ｲ＠
･ｲｰｵｩｴ＠
ale •
musculare ｩ＠ raze cartilaginoase. Ciclostomii ￮ｮ｡ｩｴ･ｺ＠
corpului.
- ｐ･ｴｩ＠
au ￮ｮｯｴ｡ｲ･ｬ｣＠
neperechi reprezentate printr-un schelet format din raze
o ｭ･｢ｲ｡ｮ＠
ｴ･ｧｵｭｮ｡ｲ
Ｎ＠ ￎｮｯｴ｡ｲ･ｬ＠
perechi au schelet ｣｡ｾ＠
externe osoase ce ｳｵｩｮ＠
racteristic, format din piese osoase ale centurilor ｩ＠ piese ale ｰｲｩｬｯ＠
libere ale ￮ｮｯｴ｡ﾭ
relor. Prin intermediul centurilor ｳ｣｡ｰｵｬｲ＠
ｩ＠ ｰ･ｬｶｩ｡ｮＬ＠
￮ｮｯｴ｡ｲ･ｬ＠
perechi sunt prinse
de scheletul corpului ｩ＠ de ｭｵｳ｣ｬ｡ｴｲ
Ｎ＠
.
.
ｐ･ｴｩ＠
se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠
prin ｭｩ｣ｲ＠
ondulatorii, efectuate de ￮ｮｯｴ｡ｲ･＠
｣ｯ､｡ｬ＠
care
împinge corpul înainte. Celelalte ￮ｮｯｴ｡ｲ･＠
contribuie prin ｭｩ｣ｲｬ･＠
lor la ｭ･ｮｩｲ｡＠
unei anumite ｰｯｺｩ＠
a corpului sau la schimbarea ､ｩｲ･｣＠
de înot ｩＬ＠ în ｭｩ｣＠
ｭｳｵｲＬ＠
la .
o înaintare ｬ･ｮｴＮ＠
Înaintarea ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
în mediul acvatic este ｦ｡ｶｯｲｩｺｴ＠
ｩ＠ de forma lor hidrodinaｭｩ｣
Ｌ＠ ｰｲ･ｺｮ｡＠
stratului de mucus de pe ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpului etc.
·
Dintre ｰ･ｴｩＬ＠
cei nwi buni ￮ｮｯｴｲｩ＠
sunt ｰｳｴｲｶｩ＠
ｩ＠ rechinii; ei ating viteze de
20-25 ｫｭＯｯｲＮ＠
Ciclostomii
ajutorul ￮ｮｯｴ｡ｲ･ｬ＠
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ｩ＠

ｰ･ｴｩ＠

ｩ＠

Pentru speciile de ｰ･ｴｩ＠
care ￮ｮｯ｡ｴ＠
la adâncimi mai mari, un rol important îl are
vezica ￮ｮｯｴ｡ｲ･
Ｎ＠ Aceasta are posibilitatea de a modifica densitatea corpului în functie
de adâncime. Astfel, la adâncimi mari, din ｶ･ｺｩ｣＠
se ･ｬｩｭｮ＠
bule de aer prin orificiul
cu faringele ｩ＠ densitatea corpului ｣ｲ･ｴＮ＠
Invers, în cursul ribucal, care ｣ｯｭｵｮｩ＠
､ｩ ｣ｲｩ＠
spre ｳｵｰｲ｡ｦ
Ｌ＠ volumul vezicii se ｭｲ･ｴ＠
prin trecerea oxigenului din sânge în
aceasta, iar densitatea corpului se ｭｩ｣ｯｲ･｡ｺ
Ｎ＠
La amfibieni, membrele s-au dezvoltat ca structuri adecvate Ｎ ｣Ｚｴｧｾｲｩ＠
pe uscat,
dar sunt folosite ｩ＠ pentru ｬｯ｣ｭｩ｡＠
în mediul acvatic.
·
￮ｮｯ｡ｴＬ＠
îndeosebi cu ajutorul ￮ｮｯｴ｡ｲ･ｩ＠
codale, în timp ce ｡､ｵｬｩ＠
membrelor
anterioare ｩ＠ posterioare. Scheletul membrelor cuprinde
ｳ｣｡ｰｵｬｲ＠
ｩ＠
ｰ･ ｬｶｩ｡ｮ＠
ｩ＠ oasele membrului propriu-zis (fig. 48).
Centura ｳ｣｡ｰｵｬｲ＠
este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
din trei oase: omoplatul (scapula), care se
prinde de coloana ｶ･ｲｴ｢｡ｬ
Ｌ＠ clavicula ｩ＠ coracoidul. De centura ｳ｣｡ｰｵｬｲ＠
se articuｬ ･｡ｺ＠
oasele membrelor anterioare: humerus (os lung), cubitus ｩ＠ radius care se articuｬ ･｡ｺ＠
cu oasele carpiene care ｡ｬ｣ｴｵｩ･ｳ＠
încheietura labei. Laba piciorului este ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din metacarpiene, prelungite cu oasele degetelor (falange).

Cubitus

Falange

Tarsiene
Tibia si peroneu/
'
Jschion
Fig. 48. Sdlelaul amfibienilor.
- Biologie, el. a

x...._
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Fig. 49. Membrul posterior la broasca
de lac. Denumiti oasele, foloｳｩｮ､ｵＭｶ＠
ｩ＠ de figura 48 .

.

Centura ｰ･ｬｶｩ｡ｮ＠
cuprinde trei oase sudate între ele: ilion, ischion ｩ＠ pubis. De
ele se ｡ｲｴｩ｣ｵｬ･ｺ＠
oasele membrelor posterioare: femurul (os lung), tibia ｩ＠ peroneul, oasele încheieturii labei (tarsienele), oasele labei (metatarsiene) ｩ＠ falangele.
de Z, ｩ＠ sunt adaptate atât pentru deMembrele posterioare sunt lungi, au ｦｯｲｭ＠
cu o ｭ･｢ｲ｡ｮ＠
ｩｮｴ･ｲ､ｧ｡ｬＬ＠
cât ｩ＠
plasarea prin înot, degetele acestora fiind ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
la deplasarea pe uscat, prin salturi (fig. 49).
Musculatura acestor animale este ､ｩｦ･ｲｮ｡ｬ＠
în ｡ｮｵｭｩ＠
ｭｵ｣ｨｩ
Ｌ＠ ｩｮｳ･ｲ｡＠
de cel
ｰｵｩｮ＠
､ｯｵ＠
oase ｡ｬｴｵｲ･
Ｎ＠ Prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
ｩ＠ relaxarea ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
sunt puse în ｭｩ｣｡ｲ･＠
oasele ｩ＠ deci întregul corp.
.Urodelele se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠

prin târâre,
ｭｩ｣

｡ ｲ･＠

｡ｳ ･

ｭｮｴｯ｡ｲ･＠

cu cea a reptilelor.

Reptilele ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
un aparat locomotor care ､ｩｦ･ｲ＠
de la un grup la altul, aceste
diferente fiind determinate de modul de ｬｯ｣ｭｩ･＠
ｩ＠ de mediul la care ele s-au adaptat.
Centura ｳ｣｡ｰｵｬｲ＠
ｩ＠
ｰ･ｬｶｩ｡ｮＬ＠
ca ｩ＠ membrele anterioare ｩ＠ posterioare, se
｡ｳ･ｭｮ＠
în general cu cele de la amfibieni. Unele deosebiri se ｣ｯｮｳｴ｡＠
la nivelul oasecu gheare.
lor tarsiene ｩ＠ al degetelor, care sunt ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
Ｌ＠ ｮｾｲｵｬ＠
ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
ftind mai mare ca la
Musculatura este ｩ＠ ea mai ､･ｺｶｯｬｴ｡
amfibieni.
La reptilele terestre, deplasarea se poate realiza ｦｲ＠
sau cu ajutorul membrelor.
Astfel, ･ｲｰｩ＠
se ､･ｰｬ｡ｳ＿Ｎ＠
prin târâre, ､｡ｴｯｲｩ＠
ｭｩ｣ｲｬｯ＠
ondulatorii ale corpului.
ｏｮ､ｵｬ｡ｩ･＠
iau ｮ｡ｴ･ｲ＠
imediat înapoia capului, prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
musculaturii laterale
longitudinale de pe o parte ｩ＠ relaxarea musculaturii laterale, de partea ｯｰｵｳ
Ｎ＠ Un rol
important în târârea ･ｲｰｩｬｯ＠
îl au solzii ventrali cu ajutorul ｣ｲｯ｡＠
se Ｂ ｡ｧＢ＠
de aspeｲｩｴｬ･＠
terenului. ｩ＠ coastele articulate numai la nivelul vertebrelor. ･ｲｰｩ＠
nu au stern.
- La ｯｰ￢ｲｬ･
Ｌ＠ picioarele scurte ｩ＠ dispuse lateral ｳｵｩｮ＠
corpul ｩ＠ nu servesc la
mers; ele sunt folosite la târâre ｩ＠ la ｡ｧｲ･＠
de ｡ｳｰ･ｲｩｴ
Ｎ＠ Ghearele ｵｲ･｡ｺ＠
deplasarea ｩ＠ ｣Ｑ｡ｴｵＮ＠
animalului.
Deplasarea cu ajutorul membrelor - mersul - este întâlnit la ｢ｲｯ｡ｴ･ｬ＠
･ｳｴｯ｡＠
de
uscat.
-La reptilele adaptate la înot (crocodili ｩ＠ ｢ｲｯ｡ｴ･＠
･ｳｴｯ｡＠
de ｡ｰＩＬ＠
membrele au
membrane interdigitale, folosite ca ｡､･ｶｲｴ＠
"vâsle".
Pisirile sunt vertebratele cele mai bine adaptate la deplasarea în mediul aerian.
În ｬ･ｧｴｵｲ＠
cu adaptarea la zbor ｩ＠ cu ｳｴ｡ｩｵｮ･＠
｢ｩｰ･､Ｌ＠
scheletul ｩ＠ musculatura ｰｳﾭ
rilor au suferit ｭｯ､ｩｦ｣ｲ＠
importante, neîntâlnite la nici o ｡ｬｴ＠
｣ｬ｡ｳ＠
de vertebrate.
prin osul coracoid, ｳ｣｡ ｰｵｬ ＠ ｩ＠ clavicula* contribuie la consoliCentura ｳ｣｡ｰｵｬｲＬ＠
darea cutiei toracice, care este foarte ｰｵｩｮ＠
ｭ ｯ｢ ｩｬ Ｎ＠ La oasele centurii se ｡ｲｴｩ｣ｵｬ
･｡ｺ＠
membrele anterioare, transformate în aripi, ale ｣ｲｯ
ｲ＠ oase - hmnerusul, radiusul ｩ＠
• Cele doui davicule se wtesc ventral, formând ｩ｡､･ｵｬＮ＠
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Omoplat

Cubitus

Humerus

Deget atrofiat

ｃｬ｡ｶｩ｣ｵ＠

Degete
atrofiate

Fig. 50. Aripa de ｰ｡ｳｲ･
Ｎ＠

cubitusul - sunt bine dezvoltate. Carpienele ｩ＠ metacarpienele sunt mult mai reduse, ca
de altfel ｩ＠ oasele degetelor (fig. 50). Pe oasele centurii scapulare ｩ＠ pe stern se ｩｮｳ･ｲ＠
musculatura ｰ･｣ｴｯｲ｡ｬＬ＠
､･ｺｶｯｬｴ｡Ｌ＠
cu rol de a ｴｲ｡｣ｩｯｮ＠
aripile în timpul zborului.
ｩ＠ scheletul picioarelor sunt adaptate mersului biped; astfel ilioCentura ｰ･ｬｶｩ｡ｮ＠
nul ｩ＠ ischionul sunt late, lungi ｩ＠ sudate atât între ele cât ｩ＠ cu osul sacrum, formând un
bazin ｲ･ｺｩｳｴ＠
la care se ｡ｲｴｩ｣ｵｬ･ｺ＠
scheletul picioarelor. Pubisul, foarte ｳｵ｢ｩｲ･Ｌ＠
este
paralel cu ischionul ｩ＠ ｰ｡ｲｩｬ＠
sudat cu acesta.
·
Membrele posterioare ale ｰｳｲｩｬｯ＠
sunt adaptate pentru alergat, ｳｲｩｴＬ＠
înot. Ele
ｳｰ ｲｩｪｮ＠
greutatea corpului: femurul este îndreptat oblic înainte. Scheletul gambei este
format din tihic ｩ＠ peroneu. Tarsienele, prin sudarea cu metatarsienele, ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
osul
tarso-metatars, de care se ｡ｲｴｩ｣ｵｬ･ｺ＠
falangele. Majoritatea ｰｳｲｩｬｯ＠
au patru degete,
dintre care trei sunt îndreptate înainte ｩ＠ unul înapoi.
La unele specii de ｰｳｲｩ＠
musculatura picioarelor este foarte ､･ｺｶｯｬｴ｡＠
ＨｳｴｲｵＬ＠
ｧ ￢ｳ｣＠
etc.).
• Care sunt principalele ｡､ｰｴｲｩ＠
Zborul ｰｳｲｩｬｯ＠
întinse ｩ＠ ｮ･ｲｩ｣ｾｴ
care se face ｰｲｩｮ
Ｇ ｢ｴ｡ｩ＠
aripilor: o vrabie ･ｸ｣ｵｴ＠
•
ｄ｡ｩ＠

se
Ｌ＠ ｰ｡ｳｲ･＠

ale ｰｳｲｩｬｯ＠
sub

ｰｲ･ｺｩｮｴ＠

fiind
aripilor. ｎｵｭｲｬ＠
13 ｢ｴｩＯｳ［＠

exemple de ｰｳｲｩ＠

ｳｵｩｮｴ＠

､ｯｵ＠

la zbor? Dar la alergat ｩ＠ înot?

forme: zborul planat, în care aripile stau
ｰｵｲｴ｡＠
de ｣ｵｲ･ｮｩ＠
de aer ｩ＠ zborul ramat
｢ｴｩｬｯｲ＠
este în·raport invers ｦ｡＠
de ｭｲｩ･｡＠
2 ｢ｴｩＯｳ［＠
im pelican
1
｢ｴ｡ｩ･Ｏｳ
Ｎ＠
:
ｩ＠

o ｢｡ｲｺ＠

ｾＺ［＠

cu zbor planat ｩ＠ ramat!

Mamiferele sunt animale preponderent ｴ･ｾｳｲＬ＠
ｰｵｩｮ･＠
ｳｰ･｣ｩｾ＠
fiind adaptate
secundar la mediul aerian (liliacul, ｶ･ｲｩ｡＠
ｺ｢ｵｲｴｯ｡･ＩＬ＠
la mediul acvatic (focile, balenele, morsele) ｩ＠ subteran Ｈ｣￢ｲｴｩ
｡ ＩＮ＠
Membrele mamiferelor au ｡｣･ｬ
ｩ＠ plan de organizare ca ｩ＠ al celorlalte tetrapode.
În scheletul centurii scapulare, osul coracoid se ｳｵ､･｡ｺ＠
cu omoplatul. Numai la monotreme, cele ､ｯｵ＠
oase sunt ￮ｮ｣＠
separate, fapt care constituie wi caracter de inferioritate.
51

Plantigrad

DigitigfYlll

Unguligrad

a

h

c

Fig. 51 . Mer-sul la mamifere.

Spre deosebire de celelalte tetrapode, membrele mamiferelor au suferit o modificare a
lor ｦ｡＠
de axul longitudinal al corpului; ｡｣･ｳｴ＠
modificare a permis deplasarea
pe sol, prin mers, alergat sau ｳｲｩｴＮ＠
mult mai ｲ｡ｰｩ､＠
La unele mamifere (ariciul, ursul, ｭ｡ｩｵ
Ｌ＠ omul}, mersul este lent, animalul
aplicând pe sol întreaga ｳｵｰｲ｡ｦ＠
a labei. Aceste animale se numesc plantigrade
(fig. 51 , a) (de exemplu, ursul). La alte mamifere s-a ｭｲｩ
ｴ＠ considerabil viteza de alergat, prin sprijinirea pe sol numai cu degetele; ele se numesc digitigrade (fig. 51, b) (de
mai rapid, prin reducerea mai
exemplu, tigrul, câinele etc.). Copitatele se ､･ｰｬ｡ｳｺ＠
｡｣･ｮｴｵ＠
a ｰｲｩ＠
de sprijin (fig. 51 , c). La aceste animale, numite unguligrade, numai
pe sol, acestea fiind protejate de copite. Adaptarea la alergat
vârful degetelor se ｳｰｲｩｪｮ＠
a acestor animale s-a realizat prin reducerea ｮｵｭｲｬｩ＠
de degete, cât ｩ＠ prin alungirea
degetului ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬ
Ｎ＠ De exemplu, calul ｣｡ｬ＠
numai pe qegetul al treilea, celelalte fiind
atrofiate.
Mamiferele care se ､ ･ ｰｬ｡ｳ･ｺ＠
prin ｳｲｩｴ＠
(iepurele) se recunosc ､ｵｰ
Ｎ＠ ､ｩｳｰｯｺ
ｩ｡＠ în
ｴｵｩ･ｳ｣＠
membrele lor (fig. 52).
Z a diferitelor segmente care ｡ｬ｣
ｰｯｺｩ･＠
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Fig. 52. Membru posterior la iepure.
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lor,

- ｄ･ｮｵｭｩ＠
oasele centurii scapulare ｩ＠ pelviene.
- ｐｲ･ｺｮｴ｡ｩ＠
ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬ＠
ale ｬｯ｣ｭｩ･＠
aeriene.
plan de organizare a membre- Având în vedere ｣＠ toate vertebratele au ｡｣･ｬｩ＠
pe diferite schelete care sunt ｭｯ､ｩｦ｣ｲｬ･＠
｣ｯｲ･ｳｰｵｮｺｴ｡＠
modului de
Ｎ＠ Determinati ｣ｲｵｩ＠
tip de mers ｡ｰｲｩｮ＠
membrele observate.
ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠

ｬｯ｣ｭｩ･

l . ｆｕｎｃｉｌｅ＠

DE NUTRJftt ÎN SERIA ａｎｉｍｌ＠

Pentru ､･ｳｦｵｲ｡＠
fenomenelor ｶｩ･Ｌ＠
organismul animal ｲ･｡ｬｩｺ＠
schimburi
materiale ｩ＠ energetice cu mediul ￮ｮ｣ｯｪｵｲｴ
Ｎ＠ Din mediul extern organismul ￮ｩ＠
pro｣ｵｲＬ＠
în tot cursul ｶｩ･Ｌ＠
diferite ｳｵ｢ｴ｡ｮ･
Ｌ＠ pe care le supune unor ｴｲ｡ｮｳｦ
ｯｲｭｩ＠
în inteiar ｰｲｯ､ｵｩ＠
nefolositori care ｲ･ｺｵｬｴ＠
sunt ･ｬｩｭｮ｡＠
la e"-1erior. În ･ｳｮＬ＠
riorul ｳｵＬ＠
ｮ･｣ｳｩｴｬ＠
permanente de ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
ｩ＠
energie ale organismelor animale sunt
ｳ｡ｴｩｦ｣ｵ･＠
prin procesele de ｮｵｴｲｩ･Ｎ＠
Denumirea de procese de ｮｵｴｲｩ･＠
include: procurarea hranei, digestia, ｡｢ｳｯｲｩＬ＠
｣ｩｲｵｬ｡＠
sângelui, ｲ･ｳｰｩ｡Ｌ＠
･ｸ｣ｲｩ｡Ｎ＠
ｄｵｰ＠
modul cum se ｲ･｡ｬｩｺ＠
aceste procese, ｮｵｴｲｩ｡＠
poate fi ｡ｵｴｯｲｦＬ＠
heteroｴｲｯｦ＠

ｩ＠

ｭｩｸｯｴｲｦＮ＠

• În ce Ｍ｣ｯｮｳｴ＠

ｮｵｴｲｩ｡＠

｡ｵｴｯｲｦ＿＠

ｨ･ｴｲｯｪ＠
ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
modul de ｨｲｮｩ･＠
al ｭ｡ｪｯｲｩｴ＠
animalelor care
drept ｨｲ｡ｮ
Ｌ＠ organisme vegetale ｩ＠ animale sau diferite ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
organice
existente în mediu. Ele pot lua hrana din mediul ￮ｮ｣ｯｪｵｲｴ＠
prin ｯｳｭｺＬ＠
ｦ｡ｧｯ｣ｩｴｺ＠
sau prin ingerarea alimentelor pe cale ｢ｵ｣｡ｬＮ＠
În procesele de ｯｳｭｺＬ＠
hrana ｬｩ｣ｨ､＠
(molecule simple de ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
organice,
solubile ｩ＠ asimilabile) ､ｩｦｵｺ･｡＠
prin ｴｯ｡＠
ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpului sau prin anumite regiuni
corporale (cum este cazul unor flagelate, sporozoare ｩ＠ viermi ｰ｡ｲｺｩＩＮ＠
În procesele de ｦ｡ｧｯ｣ｩｴｺＬ＠
particulele nutritive sunt înglobate în ｣ｩｴｯｰｬ｡ｳｭＬ＠
cu
este cazul unor rizopode, ciliate ｩ＠ spongieri.
ajutorul pseudopodelor sau flagelilor. ａ｡＠
ｎｵｴｲ
ｩ｡＠
ｭｩｸｯｴｲｪ＠
se ￮ｮｴ￢ｬ･＠
la organismele care se ｨｲｮ･ｳ｣＠
atât autotrof cât ｩ＠
heterotrof. ａ｡＠
este cazul întâlnit la Euglena viri dis.
hrana pe cale ｢ｵ｣｡ｬ
Ｎ＠ La ele se ､ｩｦ･ｲｮ｡ｺ＠
orMajoritatea animalelor ｩｮｧ･ｲ｡ｺ＠
gane speciale al ｣ｲｯ＠
ansamblu constituie un sistem digestiv, la nivelul ｣ｲｵｩ｡＠
au loc
procese de digestie.
ｎｵｴｲｩ｡＠

｣ｯｮｳｵｭ

Ｌ＠

• Ce se ￮ｮｴ￢ｭｰｬ＠

cu o ｰｬ｡ｮｴ＠
ｩｮｵｴ＠

la întuneric? Dar cu o ･ｵｧｬｮ＿＠

2.1 . DIGESTIA ÎN SERIA ａｎｉｍｌ＠
Prin digestie se ｲ･｡ｬｩｺ＠
eliberarea nutrimentelor din alimente prin procese meCaniC((, fizice ｩ＠ chimice ｩ＠ trecerea acestora în mediul intern ｩ＠ de aici la ･ｳｵｴｲｩ＠
ｩ＠
celule.
Nutrimentele sunt reprezentate prin ｧｬｵ｣ｯｺＬ＠
acizi ｧｲ｡ｩ＠
ｩ＠ ｧｬｩ｣･ｲｮＬ＠
aminoacizi.
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Digestia la nevertebrate
Protozoarele ｩ＠ spongierii nu au un sistem digestiv; majoritatea ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o diＮ＠ Cum se ｲ･｡ｬｩｺ＠
aceasta? Prin ｭｩ｣ｲｬ･＠
pseudopodelor sau :flagegestie ｩ ｮｴｲ｡｣･ｬｵ
Wor, microparticulele (resturi de plante sau de animale) ajung în ｣ｩｴｯｰｬ｡ｳｭ
Ｌ＠
determinând formarea vacuolei digestive. În ｶ ｡｣ｵｯｬ
Ｌ＠ particulele sunt descompuse cu
ajutorul enzimelor, rezultând nutrimentele. Acestea, fiind solubile, sunt absorbite prin
membrana vacuolei în ｣ｩｴｯｰｬ｡ｳｭ
Ｌ＠ unde sunt supuse ｴｲ｡ｮｳｦｯｭｩｬ＠
metabolice (sinteze
ｩ＠ ､･ｧｲ｡ｩＩ
Ｎ＠ Resturile nedigerate sunt împinse treptat spre periferia corpului ｩ＠ expulzate la exterior.
La spongieri, o ､｡ｴ＠
cu apa, în cavitatea corpului ｰｴｲｵｮ､＠
microorganisme care
sunt prinse de ｣ｴｲ･＠
coanocite cu ajutorul flagelului ｩ＠ ｧｵｬ･ｲ｡ｩ
Ｌ＠ înglobându-le în ciｴｯ ｰｬ｡ｳｭＬ＠
unde se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
vacuole digestive, întocmai ca la protozoare. ｄ･ｵｲｩｬ＠
rezultate din digestie sunt ･ｬｩｭｮ｡ｴＺ＠
cu apa, prin oscul.
De ｲ･ｩｮｵｴ＠
｣ Ｌ＠ digestia ｩ ｮｴｲ｡｣･ｬｵ＠
s-a ｰｳｴｲ｡＠
ｩ＠ la alte organisme (unele celenＮ＠ De ｰｩｬ､Ｌ＠
la om, leucocitele
terate ｩ＠ viermi), inclusiv la cele cu digestie ･ｸｴｲ｡｣ｬｵ
sangvine ｦ｡ｧｯ｣ｩｴ･ｺ＠
microbii printr-un asemenea mecanism.
În procesul ･ ｶ ｯｬｵｩ･
Ｌ＠ de la digestia ｩｮｴｲ｡｣･ｬｵ＠
s-a trecut la cea ･ｸｴｲ｡｣ｬｵ＠
care se ､･ｳｦｯ｡ｲ
Ｌ＠
în mod ｯ｢ｩｮｵｴ
Ｌ＠ în cadrul unor structuri cavitare ale sistemului
digestiv.
Celenteratele ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
pentru prima ､｡ｴ＠
în seria ｡ｮｩｭｬ＠
"sistem digestiv" format dintr-un orificiu buco-anal (înconjurat de tentacule) ｩ＠ o cavitate ｧ｡ｳｴｲｩ｣
Ｎ＠ Hrana,
｣ｯ ｮｳｴｩｵ＠
din organisme microscopice, este ｳｵｰ＠
ｰ｡ｲｩｬ＠
unei digestii extracelulare
cu ajutorul enzimelor digestive secretate de unele celule ale endodermului. În continuare, digerarea particulelor mici are loc în vacuolele digestive din celulele flagelate
ale endodermului, prin digestie ｩｮｴｲ｡｣･ｬｵ
Ｎ＠ Restul de ｨｲ｡ｮ＠
ｮ･､ｩｧｲ｡ｴ＠
este eliminat
prin orificiul buco-anal.
este mai comLa celenteratele mai evoluate (corali, actinii) cavitatea ､ｩｧ･ｳｴｶ＠
ｰｬ･
ｸ Ｌ＠ ､｡ｴｯｲｩ＠
｡ｰｲｩ･＠
unor septuri. ａ｣･｡ｳｴ＠
cavitate se ｮｵｭ･ｴ＠
ｧ｡ｳｴｲｯｶ｣ｵｬ
Ｌ＠
deoarece ￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
atât ｦｵｮ｣ｩ･＠
､ｩｧ･ｳｴｶ
Ｌ＠ cât ｩ＠ de ｣ｩｲｵｬ｡･＠
a ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬｯｲ
Ｎ＠
Viermii ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
un sistem digestiv mai complicat. ｄｵｰ＠
cum ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
în figuｰｬ｡ｴ･ｭｩｮ＠
au sistemul digestiv format dintr-un orificiu buco-anal.
ra 54, cei mai ｭｵｬｩ＠
cu numeroase diverticule închise.
fari nge musculos ｩ＠ un intestin ramificat, ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
Digerarea protozoarelor ｩ＠ a crustaceilor mici, care constituie hrana planariilor, este ･ｸｴｲ｡｣ｬｵ＠
la început, fiind
ｲ･｡ｬｩｺｾ＠
în intestin cu ajutorul enzimelor secretate de celulele epiteliului intestinal; ulterior, digestia este intraceluRamificatii
ｬ｡ｲ
Ｌ＠ la nivelul vacuolelor digestive din celulele intestinului.
ale tubului
Teniile, ca urmare a ｡､ｰｴｲｩ＠
la ｶｩ｡＠
ｰ｡ｲｭｴ
Ｌ＠
digestiv
n-au sistem digestiv ｩ＠ se ｨｲｮ･ｳ｣＠
prin ｯｳｭｺ
Ｎ＠
La ｮ･ｭ｡ｴｬｩ＠
(A scaris) sistemul digestiv începe
Fal'inge
cu orificiul bucal, înconjurat de 3 buze, se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu un
· Orificiu
faringe musculos ｩ＠ glandular, apoi cu intestinul care la febuca-anal
ｭ･
ｬ＠ se deschide prin anus. La mascul, partea ｰｯｳｴ･ｲｩ｡＠
a
într-o ｣ｩｯ｡
Ｎ＠
intestinului se ｴ･ｲｭｩｮ＠
Digestia ･ｸｴｲ｡｣ｬｵ＠
ｩ＠ ｡｢ｳｯｲｩ＠
au loc în tubul intestina!. Viermele produce enzime care ｮ･ｵｴｲ｡ｬｩｺ＠
｡｣ｩｵ
ﾭ
nea enzimelor intestinale ale gazdei, ferindu-1 de a fi Fig. 54. sistenul digestiv la
digerat.
pllltelnlmli
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La ｮ･ｭ｡ｴｬｩＬ＠
pentru prima oari in seria animalA, tubul digestiv prezintA cele douA orificii: bucal ｩ＠ anaL

Sistemul digestiv al anelidelor ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
unele ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬＮ＠
Astfel, la ｲ￢ｭ＠
gura, un faringe musculos ｩ＠ glandular care ｳ･｣ｲｴ＠
enzime cu ｡｣ｩｵｮ･＠
asupra procu o ｧｵＬ＠
ｵｲｭ｡ｴ＠
de o ｰｩｯｴ＠
cu ｰ･ｲｩ＠
ｭｵｳ｣ｬｯｩ［＠
în
teinelor. Esofagul este ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
esofag se deschid glandele calcaroase, al ｣ｲｯ＠
produs are rol în reglarea echilibrului
ionilor din lichidele corpului. ｇｵ｡＠
are ｰ･ｲｩ＠
ｳｵ｢ｩｲ＠
ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩｯ･｡ｺ＠
ca organ de dela triturarea acestora. Tubul digestiv se ｣ｯｮｴｩｵ＠
pozitare a alimentelor, iar pipota ｡ｪｵｴ＠
·CU intestinul, care este ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu multe cecuri glandulare ce ｭｲ･ｳ｣＠
ｳｵｰｲ｡ｦ＠
de
digestie ｩ＠ ｡｢ｳｯｲｩ･Ｎ＠
Intestinul se deschide la exterior prin anus.
La lipitori, cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
ｦｬ｣ｩ＠
chitinoase cu ｺｩｭ＠
pe margine ｩ＠
glande salivare, care ｳ･｣ｲｴ＠
ｨｩｲｵ､ｮＬ＠
o ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
cu rol anticoagulant. Faringele, de
forma unei trompe aspiratoare, este urmat de esofag, care face trecerea spre stomacul
10 perechi de pungi. ｄｵｰ＠
ce lipitoarea a supt sânge, care a
voluminos; acesta ｣ｯｮｩ･＠
ｩ＠ se ｬ｡ｳ＠
la fundul apei, ｢ｲｮｩ､ｵＭｳ･＠
mult
umplut toate pungile, se desprinde de ｰｲ｡､＠
prin anus.
timp din aceste rezerve. Intestinul se ｴ･ｲｭｩｮ＠
Digestia anelidelor este ･ｸｴｲ｡｣ｬｵＮ＠
La ｭｯｬｵｴ･Ｌ＠
sistemul digestiv este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
din tub digestiv ｩ＠ glande anexe, cu
anumite ｡､ｰｴｲｩ＠
la regimuri de ｨｲ｡ｮ＠
foarte variate. ｍｯｬｵｴ･＠
sunt microfage, fitofage
ｩ＠ carnivore predatoare. La g a s t e r o p o d e ｩ＠
c e fa 1 o p o d e, în cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
.
se întâlnesc 1-2 ｰｬ｣ｩ＠
chitinoase, numite maxile. La cefalopode, maxilele au rol în ·
ｳｦ￢ｩ･ｲ｡＠
ｰｲｺｩ＠
ｩ＠ ｳｴｲｰｵｮｧ･｡＠
craniului acesteia.
･ｸｩｳｴ＠

•
ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠

cu lupa limba unui melc. Ce ｣ｯｮｳｴ｡ｩ＿＠

Cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
｣ｯｮｩ･＠
limba, ｡｣ｯｰ･ｲｩｴ＠
cu o ｰｩ･ｳ＠
ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu ｮｵｭ･ｲｯｩ＠
､ｩｮＬ＠
ｲ｡､ｵｬＮ＠
În ｶ･｣ｩｮｴ｡＠
radulei se deschid canalele salivare, care aduc un mucus
enzime, sau uneori venin (fig. 55).
a 1 a m e 1 i b r a n h i a t e 1 o r nu ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
piesele ｭ･ｮｩｯ｡ｴ＠
Cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
la celelalte ｭｯｬｵｴ･Ｎ＠
În schimb, pe marginea orificiului bucal se ｯ｢ｳ･ｲｶ＠
palpi labiali ciｴｩ｡Ｌ＠
care au rolul de a transporta microparticulele alimentare spre ｧｵｲＮ＠
Sistemul digestiv al ｭｯｬｵｴ･ｲ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴＬ＠
pentru prima ､｡ｴＬ＠
glanda ｡ｮ･ｸＬ＠
hepaacestuia ｭ｡ｲ｣ｨ･ｺ＠
un vizibil progres
topancreasul, care se deschide în stomac. ａｰ｡ｲｩ＠
în lumea ｡ｮｩｭｬＬ＠
deoarece celulele sale produc enzime necesare digestiei. De asemenea, el are rol în ｳ･｣ｲｩ｡＠
calcarului din cochilie.
Ｎ＠ La speciile vegetariene, inLa nivelul stomacului are loc digestia ･ｸｴｲ｡｣ｬｵ
prin
testinul este lung, iar la cele carnivore, scurt. El se deschide în cavitatea ｰ｡ｬ･＠
orificiul anal. La cefalopode, intestinul terminal (rectul) ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ｧｬ｡ｮ､＠
ｮｵｭｩｴ＠
punga cu ｣･ｲｮ｡ｬＬ＠
care ｳ･｣ｲｴ＠
cerneala, cu rol în ｡ｰｲ･＠
animalului (fig. 56).
ｵｭｩｴ＠ｮ
ce ｣ｯｮｩ･＠

ｺｩｮｴ＠

La artropode, lungimea ｩ＠ ､ｩｦ･ｲｮ｡＠
în segmente a sistemului digestiv prefoarte mari, legate de ｣ｯｭｰｺｩ｡＠
hranei ｩ＠ modul ei de procurare. La toate
aceste animale, aparatul bucal este format din mai multe piese, cu o ｳｴｲｵ｣＠
ｶ｡ｲｩｴＬ＠
｣ｯｲ･ｳｰｵｮｺｴ｡＠
modului de ｨｲｮｩ･Ｎ＠
La unii c r u s t a c e i, de exemplu la rac, hrana ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din animale mici, cadavre ｩ＠ vegetale, este ｳｦｲ￢ｭ｡ｴ＠
cu aparatul bucal ｩ＠ apoi, prin esofag, ajunge în stomacul triturant, ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu ､ｩｮ＠
｣ｨｩｴｮｯ＠
ｩ＠ bobite de calcar, unde este ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
în particule mai mici. Digestia se ｣ｯｮｴｩｵ＠
în stomacul filtrator, care ｲ･ｩｮ＠
ｰｲｩｬ･＠
ｶ｡ｲｩ＠
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Fig. 55 . Sistemul digestiv la gasteropode.
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｡ｮ､＠

ｳ｡ｬｩｶ

ｲ＠

Punga de
｣･ｲｮ｡

ｬ＠

Hepatopancreas
•!

Fig. 56.
ｓｩｾｴ･ｭｵｬ＠

digestiv la oefalopode.

modului de ｨｲｮｩ･＠
microfag, la ｡ｬｩ＠
crustacei nu ･ｸｩｳｴ＠
stonedigefate. ｃｯｲ･ｳｰｵｮｺｴ＠
a sistemului digestiv, unde se elamacul triturant. Intestinul este partea cea mai ｡｣ｴｩｶ＠
｢ｯｲ･｡ｺ＠
enzimele ｩ＠ se absorb ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
nutritive; în el se deschid canalele
hepatopancreasului, a ｣ｲｵｩ＠
ｳ･｣ｲｩ＠
este ｢ｯｧ｡ｴ＠
în enzime ｩ＠ ｳｲｵｩ＠
biliare. Intestinul se
deschide la exterior prin orificiul anal.
cel mai adesea din insecte, este mai întâi IicheLa a r a h n i d e hrana, ｦｯｲｭ｡ｴ＠
ｦｩ｡ｴ＠
cu ajutorul enzimelor produse de glandele salivare ｩ＠ apoi ｡ｳｰｩｲｴ＠
în faringe, esofag ｩ＠ ｧｵ
Ｎ＠ În intestin, unde se ｡ｦｬ＠
enzimele eliberate de celulele hepatopancreasului,
se ､･ｦｩｮｴｶ｡ｺ＠
digestia ･ｸｴｲ｡｣ｬｵ＠
ｩ＠ ｩｮｴｲ｡｣･ｬｵＮ＠
Tot în intestin se produce ｩ＠ alr
ｳｯ ｲ｢ｩ｡＠
ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬｯｲ＠
asimilabile. Digestia la arahnide este ｬ･ｮｴＬ＠
durata ei fiind de mai
multe ｳｰｴｭ￢ｮｩＮ＠
Animalele pot rezista la ｩｮ｡･＠
luni de zile, consumând rezervele
a
acumulate în diverticulii intestinali. Resturile neasimilabile sunt adunate într-o ｰｵｮｧ＠
intestinului ｩ＠ expulzate prin anus.
Tubul digestiv al i n s e c t e l o r care se ｨｲｮ･ｳ｣＠
cu sucuri vegetale (fig. 57)
în care se deschid glandele salivare.
este mai lung. Acesta cuprinde o cavitate ｢ｵ｣｡ｬＬ＠
Faringele este bine dezvoltat la insectele hematofage; esofagul este ､ｩｦ･ｲｮ｡ｴ＠
într-o
ｧｵＬ＠
cu rol în stocarea alimentelor. La unele insecte, stomacul sau pipota ｣ｯｮｩ･＠
denticuli ｣ｨｩｴｮｯＬ＠
cu rol în ｭ｣ｩｮ｡ｲ･＠
alimentelor, ｩ＠ numeroase sucuri gastrice, cu rol în
digestie ｩ＠ ｡｢ｳｯｲｩ･Ｎ＠
Intestinul celor mai multe insecte este ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu numeroase cecuri, care ｳ･｣ｲｴ＠
enzime cu rol în digestia ･ｸｴｲ｡｣ｬｵＮ＠
La insectele fitofage, cecurile
｣ｯｮｩ＠
microorganisme simbionte, care contribuie la digestia celulozei ｩ＠ lemnului.
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0f'ificiu
anal
Cavtfate
｢ｵ｣｡ｬ＠

Intestin

Fig. 57. Sistemele digestiv ｩ＠ excretor la insecte.

Ultima parte a intestinului se ｴ･ｲｭｩｮ＠
loc procese de ｡｢ｳｯｲｩ･＠
a apei,
ｳｲｵｩｬｯ＠

prin rect, iar acesta prin orificiul anal. În rect au
minerale ｩ＠ ｣￢ｴ･ｯ､｡＠
a ｧｲｳｩｭｬｯＮ＠

•
Echinodermele au sistemul digestiv bine dezvoltat ｩ＠ ､ｩｦ･ｲｮ｡ｴＮ＠
Astfel. la stelele de mare (animale ｲｰｩｴｯ｡･Ｉ＠
gura, ｳｩｴｵ｡＠
în centrul polului oral, duce într-un esofag scurt, care se deschide în stomacul cu foarte multe cecuri glandulare, care
ｳ･｣ｲｴ＠
sucuri bogate în enzime. Ca ｳ＠ se ｨｲｮ･｡ｳ｣＠
cu o ｳ｣ｯｩＬ＠
steaua de mare deschide cochilia acesteia cu ajutorul ambulacrelor, ､ｵｰ＠
care ￮ｩ＠ scoate stomacul prin
ｧｵｲＮ＠
întorcându-1 pe dos ｩ＠ ￮ｮｦｵｲ￢､＠
cu el prada. Sucurile din stomac ｩ＠ din cecurile
gastrice ｰｴｲｵｮ､＠
în corpul ｰｲＷｩＬ＠
o ､ｩｧ･ｲ＠
ｩＬ＠
､ｵｰ＠
ce totul este lichefiat, steaua de mare
￮ｩ＠
retrage stomacul. Prin ｯｳｭｺ＠
ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
nutritive ｰｴｲｵｮ､＠
în cavitatea corpului ｩ＠
de aici în ･ｳｵｴｲｩＮ＠
Stomacul se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu un intestin scurt, care se deschide prin orificiul anal.
La ari cii de mare, hrana, ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din ｭｯｬｵｴ･Ｎ＠
crustacei ｩ＠ alge, este ｳｦｲ￢ｭ｡ｴ＠
cu
în dreptul gurii. numit lanterna lui Aristot. Gura
ajutorul unui aparat masticator, ｡･ｺｴ＠
cu esofagul, care ｳｴｲ｢｡･＠
lanterna, ｩ＠ cu intestinul, care este ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu
se ｣ｯｮｴｩｵ＠
､ｯｵ＠
anse. Într-una din acestea sunt secretate sucurile digestive, care participi\ la digerarea alimentelor. iar în ｣･｡ｬｴ＠
se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
fecalele, care sunt eliminate prin orificiul anal.
Digestia la cordate
Urocordatele ｰｲ･ｺｩｮｴＬ＠
Ia ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpului, ､ｯｵ＠
orificii, numite sifoane. Unul
la ｲ･ｳｰｩ｡＠
ｩ＠ la
- cel bucal - duce în faringele voluminos ｩ＠ perforat, care ｳ･ｲｶｴ＠
transmiterea hranei în esofag. De aici. particulele alimentare ajung în stomac ｩ＠ intestin, unde are loc digestia. Intestinul se deschide prin anus în cavitatea perifarinｧｩ｡ｮＮ＠
Excrementele, ￮ｭｰｲ･ｵｮ＠
cu apa, sunt eliminate prin sifonul c/oaca/.
·
de cili, care ｦｩｬｴｲ･｡ｺ＠
La cefalocordate.orificiul bucal este înconjurat de o ｣ｯｲ｡ｮ＠
apa. Faringele, care ￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
ｦｵｮ｣ｩ＠
digestive ｩ＠ respiratorii, se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu esofagul, iar acesta cu intestinul, deschis Ia exterior prin orificiul anal. Intestinul este
ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu un cecum hepatic, cu rol în ｳ･｣ｲｩ｡＠
sucurilor digestive. Hrana, ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din
organisme microscopice, ajunge îh intestin. unde este ｳｵｰ＠
proceselor de digestie
･ｸｴｲ｡｣ｬｵ＠

ｩ＠
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ｩｮｴｲ｡｣･ｬｵ

Ｎ＠

La vertebrate, se ajunge la o ｣ｲ･ｴ＠
｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡｢ｬ＠
a ･ｦｩ｣ｮｬｯｲ＠
ｩ＠ ｲ｡ｰｩ､ｴ＠
proceselor de digestie cu ajutorul unor structuri secretorii ｩ＠ motorii, care permit transportul mai rapid al hranei.
Din punct de vedere morfologic, tubul dj.gestiv al animalelor superioare poate fi
￮ｭｰｲｩｴ＠
în ｵｲｭｴｯ｡･ｬ＠
segmente: cavitate ｢ｵ｣｡ｬＬ＠
faringe, esofag, stomac, intestin subｩｲ･Ｌ＠
intestin gros, anus (sau ｣ｩｯ｡ＩＮ＠
Glandele salivare, ficatul ｩ＠ pancreasul sunt glandele ar.exe ale sistemului dide la diferite grupe de animale sunt legate de ｡､ｰｴｲｩｬ･＠
specifice
gestiv. ｄｩｦ･ｲｮｬ＠
în raport cu natura hranei. De asemenea. ｡｣ｴｩｶｬ･＠
fiziologice ､ｩｦ･ｲ＠
considerabil de la
un segment la altul.
• Care este originea gurii

anusului la vertebrate?
ｩ＠

Sistemul digestiv al ciclostomilor este slab ､ｩｦ･ｲｮ｡ｴＮ＠
Orificiul bucal este rotund, lipsit de max:ilare (agnate). dar ｰｯ｡ｲｴ＠
､ｩｮ＠
｣ｯｭｩ＠
pe buze ｩ＠ ｬｩｭ｢Ｌ＠
care poate fi
ｭｩ｣｡ｴ＠
ca un piston. Cu ajutorul gurii, de forma unei ventuze, animalul se ｦｩｸ･｡ｺ＠
pe
corpul ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
｣ｲｯ｡＠
le suge sângele. Ca adaptare la acest mod de ｨｲｮｩ･Ｌ＠
glandele
salivare ｳ･｣ｲｴ＠
o ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
｡ｮｴｩ｣ｯｧｵｬＮ＠
• La ce animale ｡ｩ＠

mai întâlnit un fenomen ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＿＠

Lipsind stomacul, esofagul se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu intestinul, care ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ｣ｵｴ＠
ｳｰ･｣ｩ｡ｬ＠
cu rol de a ｭｲｩ＠
ｳｵｰｲ｡ｦ＠
de ｡｢ｳｯｲｩ･［＠
la unele specii acesta se deschide la exterior
prin orificiul anal, iar la altele. prin ｣ｩｯ｡
ＮＧ＠ Ficatul ｩ＠ pancreasul exocrin ･ｬｩｭｮ＠
sucurile în intestin.
·
La ｰ･ｴｩＮ＠
sistemul digestiv ｶ｡ｲｩｺ＠
atât în ce ｰｲｩｶ･ｴ＠
forma, cât ｩ＠ prin ｰｲ･ｺｮ｡＠
sau ｡｢ｳ･ｮ＠
unor segmente. Între cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
ｩ＠ faringe nu ･ｸｩｳｴ＠
o delimitare ｮ･ｴ
Ｌ＠
din care ｣｡ｵｺ＠
ｰｯ｡ｲｴ＠
denumirea de cavitate ｢ｵ｣ｯＭｦ｡ｲｩｮｧ
Ｎ＠ La ｰ･ｴｩ＠
care se ｨｲｮ･ｳ｣＠
u plancton, cavitatea ｢ｵ｣ｯＭｦ｡ｲｩｮｧ＠
este ｬｩｰｳｴ＠
de ､ｩｮＬ＠
iar la ｰ･ｴｩ＠
ｰｲ､ｴｯｩ＠
ｩ＠ fitofagi, este ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
cu ｮｵｭ･ｲｯｩ＠
､ｩｮＬ＠
ｩｮｳ･ｲ｡＠
pe toate oasele ｣｡ｶｩｴ
Ｎ＠ Limba este o
ｳｩｭｰｬ＠
￮ｮｧｲｯ｡･＠
a ｰｬ｡ｮ･ｵｩ＠
bucal, ea având diferite dimensiuni la diferite specii. Ca o
adaptare la mediul de ｰ･ｴｩ＠ｶ｡Ｎ
nu au glande salivare deoarece apa ｵｲｮ･｣ｴ｡ｺ＠
hrana.
ｬｩｰｳ＠
de stomac (crap) ｩ＠ se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu intestinul. La
Esofagul este scurt la ｰ･ｴｩ＠
ｰ･ｴｩ＠
ｲｰｩｴｯ＠
Ｈｴｩｵ｣｡
Ｌ＠ bibanul) care înghit prada ￮ｮｴｲ･｡ｧＬ＠
stomacul este voluminos ｩ＠
are o mare putere de dilatare.
Glandele gastrice ｳ･｣ｲｴ＠
un suc care ｣ｯｮｩ･＠
ｰ･ｳｩｮ＠
ｩ＠ HCl, cu rol în <ligestia
ｰｲ･ｺｩｮｴ
＠ lungimi diferite, în ｦｵｮ｣ｩ･＠
de specie ｩ＠ de regiproteinelor. Intestinul ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
mul alimentar. Ca urmare a ｰｲ･ｺ
ｮ･ｩ＠
unui stomac mare, ｰ･ｴｩ＠
ｲｰｩｴｯ＠
au intestinul
scurt, iar cei fitofagi au stomac mic. compensat de un intestin lung. La foarte multe specii de ｰ･ｴｩＬ＠
intestinul ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
prelungiri tubulare - apendici pilorici - cu rol în producerea unor enzime ｩ＠ în ｡｢ｳｯｲｩ＠
sucurilor nutritive. La ｰ･ｴｩ＠
｣｡ｲｴｩｬｧｮｯＬ＠
rectul se
iar la celelalte specii acesta se ｴ･ｲｭｩｮ＠
prin orificiul anal. Glandeschide într-o ｣ｩｯ｡Ｎ＠
dele digestive mari, ficatul ｩ＠ pancreasul se deschid în partea ｡ｮｴ･ｲｩｯ＠
a intestinului.
Ficatul ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
lobi ｩ＠ o ｶ･ｺｩ｣ｵｬ＠
｢ｩｬ｡ｲ
Ｎ＠
·
•
ｒ･｡ｭｩｮｴＭｶ＠

rolul bilei
ｩ＠

al sucului pancreatic în digestie!

ｄ｡ｴｯｲｩ＠
unui mod de ｮｵｴｲｩ･＠
mai variat, sistemul digestiv al amfibienilor este
mai dezvoltat ca la ｰ･ｴｩ
Ｎ＠ Cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
este ｬ｡ｲｧ＠
ｩ＠ cuprinde ､ｩｮ＠
ｲｮｵｩＬ＠
iar unele
specii sunt complet lipsite de ､･ｮｴｩＮ＠
Cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
ｰｳｴｲ･｡ｺ＠
￮ｮ｣＠
un rol important
in transportul aerului la ｰｬｭ￢ｮｩＬ＠
în ea deschizându-se fosele nazale. La unele anure,
limba, organul adaptat pentru prinderea ｰｲｺｩ＠
(insecte, ｰｩ｡ｮｪ･Ｌ＠
ｭ･ｬ｣ｩｯｲ＠
etc.), este
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ｦｩｸ｡ｴ＠

anterior de ｰｬ｡ｮ･ｵＡ＠
bucal ｩ＠ poate fi ｰｲｯｩ･｣ｴ｡＠
în ｡ｦｲ＠
prin ｲｳｴｵｮ｡･
Ｎ＠ Mucoasa
bucale a amfibienilor ｣ｯｮｩ･＠
numai glande care ･ｬ｡｢ｯｲｺ＠
mucusul. Faringele
nu este ､ｩｦ･ｲｮ｡ｴＬ＠
iar esofagul este scurt. La formele serpentiforme, esofagul este lung.
Stomacul are forma unui sac cu mai multe regiuni, în ｰ･ｲｩ＠
｣ｩｯｲ｡＠
se ｡ｦｬ＠
glande care
ｳ･｣ｲｴ＠
mucus ｩ＠ ｰ･ｳｩｮＮ＠
Prima ｡ｮｳ ＠ a intestinului ｳｵ｢ｩｲ･＠
corespunde regiunii duodetiale de la mamifere ｩ＠ în ea se deschid canalele celor ､ｯｵ＠
glande voluminoase - ficatul
ｩ＠ pantreasul. Rectul se deschide într-o ｣ｩｯ
｡ ｣Ｎ＠
La reptile, sistemul digestiv are segmentele mai bine ､ｩｦ･ｲ
･ ｮ ｩ ｡ ｴ･Ｎ＠
Cavitatea bu｣｡ｬ＠
este bine ､･ｬｩｭｴ｡
Ｌ＠ iar mandibula este astfel ｡ｲｴｩ
｣ｵｬ｡
ｴ Ｌ＠ încât îi permite deschiderea ｬ｡ｲ ｧＮ＠
ｄｩｮ
ｩ＠ se ､ ･ ｺｶｯｬ
ｴ＠
nu numai pe ｦｬ｣ｩＬ＠
ci ｩ＠ pe alte oase ale ｣ ｡ｶｩｴ＠
bucale.
Forma ｩ＠ structura lor ｶ｡ｲｩｺ＠
foarte mult ｩ＠ se deosebesc de cei ai ｰ･ ｴｩ ｬｯｲ＠
ｩ＠ amfibietiispecializare. La utiii ･ ｲｰｩ＠
ｩ＠ ｯｰ￢ｲ
ｬ･ Ｌ＠ ､ｩ ｮ ｩ＠
ｰ ｲ ･ｺｩｮｴ＠
｡ｮｵｲｩ＠
prin
lor printr-o ｲ･ｬ｡ｴｩｶ＠
＠ veninul. elaborat de glandele veninoase. ｐ ･ ｴｩＬ＠
amfibienii ｩ＠ reptilele precare ｣ ｩ ｲ｣ｵｬ
ｺｩｮ
ｴ＠ trei sau mai multe ｧ ･ｮｲ｡ｩ＠
de ､ｩｮＮ＠
La cele mai multe ｯ ｰ ￢ｲ ｬ･＠ ｩ＠ ･ｲｰｩＬ＠
limba este
ｳ ｵ｢ｩ ｲ･＠
ｩ＠ ｢ｩｦｵ
ｲ ｣｡ｴ＠
la vârf. ｭｵｳ
｣ ｵｬｯ｡ｳ＠
ｩ＠ ｭｯ｢ｩｬＬ＠
putând fi mult ｰ ｲｯｩ･｣ｴ｡＠
în ｡ｦｲ
Ｎ＠ Ea
este ｰｲｩｮ
ｳ ＠ în regiunea faringelui ｩ＠ ｬｩ｢･ｲ＠
în partea ｡ｮｴ･ｲｩｯ
Ｎ＠ Faringele scurt se contiｮｵ＠
cu un esofag foarte lung la crocodili. El este extrem de extensibil la ･ｲｰｩＬ＠
deoarece
｡｣･
ｴｩ ｡＠ ｣ｯｮ
ｳ ｵｭ＠
prada ￮ ｮｴｲ･｡ｧ
Ｎ＠ Enzimele secretate ､ｩｧ
･ｲ ＠ ｩ＠ oasele ｰｲｺｩＮ＠
La crocodili stomacul muscular este ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
pipotei ｰｳｲｩｬｯ
Ｌ＠ iar stomacul
propriu-zis ｣ ｯ ｮ ｩｮ･＠
numeroase glande care ｳ ･｣ｲｴ＠
sucul gastric. Intestinul este difeｲ･ｮ
ｩ ｡ｴ＠
în intestin ｳｵ｢ｩｲ･＠
ｩ＠
gros
(colon) Intestinul ｳｵ｢ｩｲ･＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
ansa Ｂ､ｵｯ･ｮ｡ｬＬ＠
la nivelul ｣ｲ･ｩ｡＠
se deschid canalele hepatice ｩ＠ pancreatice. Mucoasa· ｩｮｴ･ｳ｡ｬ＠
conｩｮ･＠
glande · care ｳ･｣ｲｴ＠
sucul
intestinal. Intestinul gros, larg ｩ＠
rectiliniu, se deschide în ｣ｩｯ｡
Ｎ＠ Ficatul este foarte voluminos ｩ＠ preｺｩｮｴ＠
､ｯｵ＠
canale hepatice, iar
cat
vezica ｢ｩｬ｡ｲ＠
este ｭｩ｣Ｎ＠
Pancreasul
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
diferite grade de dezvoltare. La reptilele carnivore, acesta
este mai dezvoltat decât la cele erbivore. Digestia este strâns depen､･ｮｴ＠
de temperatura mediului
Canale
｡｢ｳｯｲｩ＠
ambiant. Astfel, la ｶｩｰ･ｲＬ＠
hepa tice
nutrimentelor se face numai la temperaturi de pete 15°C. În zonele
reci, unde ziua temperatura ｲｩ､｣｡ｴ＠
Int est in
este de ｳ｣ｵｲｴ＠
､ｵｲ｡ｴＬ＠
reptilele conｳｵｭ＠
animale mici, ｵｯｲ＠
digerabile.
La ｰｳｲｩ＠
(fig. 58), structura
ｩ＠
ｦｵｮ｣ｩ｡＠
sistemului digestiv sunt
adaptate mediului de ｶｩ｡＠
ｩ＠ regimului de ｨｲ｡ｮ＠
foarte variat. Lipsa
｣｡ｶｩｴ＠

Orificiu ur ina r
､ｩｮｬｯｲＬ＠

Or ificu ge ni ta l

rea stomacului, reducerea intestinului gros, sunt numai câteva din

Fig. 58. Sistemul digestiv la ｰ
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ｳ ｲｩＮ＠

ＧＡ､｡ｰｴｲｩｬ

ｰｲ･ｺｮ｡＠

･＠ ｰ

ｧｵｩｌ＠

ｳ ｲｩｬｯ

Ｎ＠

､ｩｦ･ｲｮﾭ

• Efectuati ｵｲｭｴｯ｡･＠
､ｩｳ･｣＠
la porumbel: ｦｩｸ｡＠
animalul (anesteziat cu cloroîn sus. pe o ｰｬ｡｣＠
de lemn sau într-o ｴ｡ｶ＠
de ､ｩｳ･｣Ｎ＠
form sau.eter), cu partea ｶ･ｮｴｲ｡ｬ＠
ￎｮｴｩ､･Ｍ＠
aripile ｩ＠ picioarele ｩ＠ ｦｩｸ｡Ｍｬ･＠
cu ajutorul boldurilor. ｓｭｵｬｧ･ｩ＠
penele de pe
ｦ｡＠
ｶ･ｮｴｲ｡ｬ＠
ｩ＠ ｴｩ｡＠
pielea cu foarfecele. începând de la baza ciocului ｰ￢ｮ＠
la orificiul
ｴｩ･ｵｲ＠
transversale, una în dreptul aripilor, iar alta în dreptul
cloacal. Se mai fac ､ｯｵ＠
picioarelor. ｄ･ｴ｡ｩ＠
cu ｡ｴ･ｮｩ＠
pielea (mai ales la nivelul ｧｵｩＩ＠
ｩ＠ apoi ｴｩ｡＠
musculatura ｰ･｣ｴｯｲ｡ｬＬ＠
ｰ￢ｮ＠
apare osul stern. Cu o ｰ･ｮｳ＠
ｲｩ､｣｡＠
sternul, iar cu foarfecele ｴｩ｡＠
ｩ＠
￮ｮ､･ｰｲｴ｡ｩ＠
coastele ｩ＠ claviculele. În acest fel, se deschide cavitatea ｧ･ｮｲ｡ｬ＠
a corpului.
Pentru ca organele interne ｳ＠ nu se usuce, se ｲ･｣ｯｭ｡ｮ､Ｌ＠
ca din timp în timp, ｳ＠ ｴｲ･｣ｩ＠
pe ｳｵｰｲ｡ｦ＠
lor un tampon de ｶ｡ｴ＠
îmbibat cu ｡ｰＮ＠
ￎｮ､･ｰｲｴ｡ｩ＠
inima ｩ＠ ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
sistede corp ｩ＠ ｡･ｺｩＭＱ＠
într-un vas cu ｡ｰＮ＠
mul digestiv. ｄ･ｳｰｲｩｮ､ＭＱ＠
• observând sistemul digestiv de la porumbel, enumerati componentele acestuia!
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
unele ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬＮ＠
Astfel, la ｰｳｲｩｬ･＠
Sistemul digestiv al ｰｳｲｩｬｯ＠
granivore ＨｧｩｮＮ＠
porumbel), în ｰ･ｲｩ＠
｣｡ｶｩｴ＠
bucale, se întâlnesc numeroase glande
rândumucoase, glandele salivare fiind reduse. La speciile insectivore Ｈ｣ｩｯｮｴ｡ｲ･Ｌ＠
ｮｩ｣ＩＬ＠
glandele salivare suntfoarte dezvoltate.
faringele ｬｩｰｳ･ｴＮ＠
iar ･ｳｯｦ｡ｧｵｬｾ＠
､ｩｬ｡ｴ
Ｌ＠ formând o ｧｵ＠
ｶｯｬｵｭｩｮ｡ｳＬ＠
La ｰｳｲｩＮ＠
care ｳ･ｲｶｴ＠
la înmagazinarea ｩ＠ înmuierea alimentelor. La porumbel, în perioada de
ｨｲｮｩ･＠
a puilor. ｰ･ｲｩ＠
ｧｵｩ＠
ｳ･｣ｲｴ＠
un lichid ｬｰｴｯｳＮ＠
cu care îi ｨｲｮ･ｴＮ＠
Stomacul este
､ｩｦ･ｲｮ｡ｴ＠
în stomac glandular, care ｳ･｣ｲｴ＠
sucul gaStric, bogat în HCl ｩ＠ enzime proteolitice, ｩ＠ stomac musculos, cu ｰ･ｲｈ＠
ｧｲｯｩ＠
(pipota) în care alimentele sunt ｳｦｲ￢ｭ｡ｴ･
Ｎ＠

• ｓ･｣ｩｯｮ｡＠
｢ｲ｡ｮ＠

｣ｯｭ｡ｳ

ce ｡ｪｵｴ＠

Ｎ＠

cu un bisturiu pipota ｩ＠ ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
Pipota ｣ｯｮｩ･＠
numeroase ｧｲｵｮ｣ｩｯ｡･＠

｣＠

aceasta este ｣ｰｴｵｩ＠
de nisip, ￮ｮｧｨｩｴ･＠

de

de o memｰｳｲｩＮ＠
La

acestea?
La unele ｰｳｲｩ＠
ｲｰｩｴｯ｡･＠
{ciuf, cucuvea, ｢ｵｦｮｩＩ＠
resturile alimentare care nu pot
fi ｭ｣ｩｮ｡ｴ･＠
(oase, ｰｲＮ＠
pene, cochilii etc.) sunt ｦ｣ｵｴ･＠
｣ｯｬ＠
ｩ＠ eliminate pe cale ｢ｵ｣｡ｬ＠
sub ｦｯｲｭ＠
de ingluvii.
începe cu ,.ansa ､ｵｯ･ｮ｡ｬ
Ｂ Ｌ＠ ｵｲｭ｡ｴ＠
de alte numeroase anse.
Intestinul ｳｵ｢ｩｲ･＠
Mucoasa lui. ｣ｵｴ｡Ｌ＠
ｰｯｳ･､＠
glande care ｳ･｣ｲｴ＠
sucuri bogate în enzime necesare
､ｩｧ･ｲ＠
proteinelor ｩ＠ glucidelor. La limita dintre intestinul ｳｵ｢ｩｲ･＠
ｩ＠ intestinul gros se
｡ｦｬ＠
o pereche de cecuri intestinale, mici la porumbel; acestea intervin atât în ｡｢ｳｯｲｩ＠
apei cât ｩ＠ în digestia celulozei din ｨｲ｡ｮＬ＠
sub ｡｣ｩｵｮ･＠
florei bacteriene.
Ficatul este o ｧｬ｡ｮ､＠
ｶｯｬｵｭｩｮ｡ｳ
Ｌ＠ cu rol ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
la toate vertebratele ｩ＠ este
format din doi lobi. La porumbel, vezica ｢ｩｬ｡ｲ＠
ｬｩｰｳ･
･ Ｌ＠ astfel ｣＠
ｳ･｣ｲｩ｡＠
｢ｩｬ￢ｲ＠
se
scurge direct în duoden prin ､ｯｵ＠
canale.
Pancreasul ･ｬｩｭｮ＠
în duqden sucul pancreatic, bogat în enzime proteolitice, arnilolitice Ｈ､･ｧｲ｡ｺｩ＠
amidonul) ｩ＠ lipolitice.
Intestinul gros este scurt ｩ＠ se deschide în ｣ｩｯ｡Ｎ＠
La mamifere, ､･ｮｴｩ｡Ｌ＠
lungimea ｩ＠ structura sistemului digestiv sunt strâns legate cu ｮｵｴｲｩ｡＠
｣｡ｭｩｶｯｲＬ＠
･ｲ｢ｩｶｯ＠
sau ｯｭｮｩｶｲ
Ｎ＠ Cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
atinge cel mai înalt
grad de organizare. Aceasta se distinge prin ｰｲ･ｺｮ｡＠
obrajilor, buzelor ｩ＠ ､ｩｮｬｯｲ＠
ｩｮｦｰ＠
în alveolele dentare din ｾ＠
ｩ＠ ｭ｡ｮ､ｩ｢ｵｬ
Ｎ＠

｣｡ｩ･Ｌ＠

de

• ａｮ｡ｬｩｺＮｭｵｪ･＠

cu diferite tipuri de ､･ｮｴｩ＠

de marnifere. ｄ･ｴｲｭｩｮ｡＠

modul

ｨｲｮｩ･Ａ＠

､･ｧｬｵｴｩ＠

Limba, organ musculos, mobil, cu forme variate, intervine în prehensiune, mastiｩ＠ perceperea ･ｸ｣ｩｴ｡ｬｯｲ＠
gustative.
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Glandele salivare sunt bine dezvoltate la ｲｵｭ･ｧｴｯ｡＠
ｩ＠ la mamiferele ｦｲ＠
､ｩｮＱ＠
(edentate), dar lipsesc la cetacee. La nivelul ｣｡ｶｩｴ＠
bucale se ｲ･｡ｬｩｺ＠
prehensiunea
alimentelor, suptul, ｭ｡ｳｴｩ｣Ｎ＠
formarea bolurilor alimentare ｩ＠ începutul unor procese
cu ajutorul enzimelor salivare.
de digestie ｣ｨｩｭＬ＠
ｄｩｮ＠
mamiferelor sunt ､ｩｦ･ｲｮ｡＠
în: incisivi, canini, premolari ｩ＠ molari. La
unele mamifere ･ｸｩｳｴ＠
､ｯｵ＠
､･ｮｴｩ＠
succesive: ､･ｮｴｩ｡＠
de lapte. care este ￮ｮｬｯ｣ｵｩｴ＠
cu
､･ｮｴｩ｡＠
､･ｦｩｮｴｶ
Ｎ＠ La unele cetacec ｩ＠
edentate, ､･ｮｴｩ｡＠
ｲ･ｧｳ｣｡ｺＮ
Ｎ＠ iar la ｢｡ｬ･ｮ＠
dispare.
La nivelul faringelui are loc ￮ｮ｣ｲｵｩ｡･＠
｣ｩ＠
digestive cu cea respiratorie; numai
completa separare a celor ､ｯｵ＠
｣ｩ Ｎ＠ Între faringe ｩ＠
la cetacee ｩ＠ cabaline se ￮ｮｴ￢ｬ･＠
stomac se interpune esofagul. Stomacul. partea cea mai ｶｯｬｵｭｩｮ｡ｳ＠
a sistemului digestiv, are dimensiuni ｩ＠ forme foarte variate, în ｳｴｲ￢ｮ＠
ｬ･ｧｴｵｲ＠
cu natura hranei.
Ｌ＠ ｺ･｢ｲ
Ｌ＠ rinocer etc. ･ｸｩｳｴ＠
un stomac simplu (unicameral). iar la
La cat ｭｧ｡ｲ
｣ ｭｩｬ
Ｌ＠ ｶ｡｣
Ｌ＠ oaie, stomacul este compus (multicameral).
e Care mamifere au stomac format din burduf, ciur, foios
ｩ＠

￮ｮ｣ｨ･ｧｴｯｲ＿＠

Glandele tubuloase din mucoasa ｧ｡ｳｴｲｩ｣＠
sunt mai ､ｩｦ･ｲｮ｡ｴ＠
decât la amfibieni,
reptile ｩ＠ ｰｳｲｩ
［＠ ele ｳ･｣ｲｴ＠
sucul gastn.. bogat în mucus, pepsinogen (cu rol în digestia
·
proteinelor) ｩ＠ HCl.
• La nivelul stomacului se ､･ｳｦｯ｡ｲ＠

diferite tipuri de ｭｩ｣ｲ
Ｎ＠

Ce rol au acestea?
'

cu esofagul prin orificiul cardia ｩ＠
Indiferent de tipul de stomac, acesta ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu intestinul ｳｵ｢ｩｲ･＠
prin orificiul pilor.
Intestinul ｳｵ｢ｩｲ･＠
are lungimi diferite: este scurt la carnivore (6-7 m la leu), mai
ltmg la omnivore (20 m la porc) ｩ＠ foarte lung la erbivore (50 tq la bou).
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
cute pe care se ｡ｦｬ＠
ｙ ｩｬｯ ｺｩ ｴｩｬ･＠
intestinale ｩ＠ glanMucoasa ｩｮｴ･ｳ｡ｬ＠
se ､･ｳｦｯ｡ｲ＠
digestia ｣ｨｩｭ
Ｌ＠ sub ｡｣ｩｵﾭ
dele intestinale. La nivelul intestinului ｳｵ｢ｩｲ･＠
nea ｣ｯｮｪｵｧ｡
ｴ＠
a sucului intestinal. pancreatic ｩ＠ bilei. Tot la nivel intestinal se
ｲ･｡ｬｩｺ＠
ｩ＠ o activitate motorie, care are ca efect amestecarea ｣ｯｮｩｵｴｬ＠
alimentar
cu sucurile respective, ｡｢ｳｯｲｩ＠
nutrimentelor ｩ＠ propulsarea materialului nedigerat
spre intestinul gros .
. • În ce ｣ｯｮｳｴ＠

procesul de ｡｢ｳｯｲｩ･＠

a nutrimentelor?

din cecum, colon ｩ＠ rec.;t Cecumul ｬｩｰｳ･ｴ＠
la lilieci,
Intestinul gros este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
urs ｩ＠ unele ｲｯｺｴ｡･
［＠ la erbivore este foarte lung (1-2 m), iar ia ｭ｡ｩｵ･＠
ｩ＠ om este
atrofiat, formând apendicele vermiform. Deschiderea intestinului ｳｵ｢ｩｲ･＠
în cel gros este
ｭ｡ｲ｣ｴ＠
de valvula ｩｬ･ｯ｣｡
Ｎ＠
Colonul ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ｰｯｲｩｵｮ･＠
｡ｳ｣･ｮ､ｴ
Ｌ＠ una ｴｲ｡ｮｳｶ･
Ｌ＠ alta ､･ｳ｣ｮｴ＠
ｩ＠ sigｭｯｩ､
Ｌ＠ ｾｮｴｩｵ￢､Ｍｳ･＠
cu rectul care, prin anus se deschide la exterior. Monotremele au,
｣ｩｯ｡
Ｎ＠ In intestinul gros se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
materiile fecale. care sunt eliminate prin actul
､･ｦ｣｡ｩ
Ｎ＠ Mucoasa intestinului gros ￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩ･＠
de ｡｢ｳｯｲｩ･Ｌ＠
în special a
apei ｩ＠ a unor ｳｲｵｩ＠
minerale.
Ficatul este cea mai ｶｯｬｵｭｩｮ｡ｳ＠
ｧｬ｡ｮ､＠
a organismului ｩ＠ ｳ･｣ｲｴ＠
bila. Aceasta
ｵ｡ｴ＠
prin unul sau mai multe canale hepatice. Când ･ｸｩｳｴ＠
ｶ･ｺｩ｣＠
｢ ｩｬ ｩ｡ｲＪ
Ｌ＠ caeste ･ｶ｡｣
nalul acesteia se ｵｮ･
ｴ ･＠ cu cel hepatic ｩ＠ ｦｯ ｲｭ･｡ｺ＠
canalul coledoc, care se deschide în
duoden.
* Vezica ｢ｩｬ｡ｲ＠
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ｬｩｰｳ･ｴ＠

la \!Deie ｲｯｺｴ｡･

Ｌ＠ Ottaoee, cervide ｩ＠ 'antilope.

Bila, ｳ･｣ｲｴ｡＠
de celulele hepatice. intervine în procesele de digestie ｩ＠ ｡｢ｳｯｲｩ･＠
a lipidelor printr-o serie de ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
pe care le ｣ｯｮｩ･＠
ｻｳｲｵｩ＠
biliare, ｰｩｧｭ･ｮ＠
biliari.
ｳｲｵｩ＠
minerale).
Pancreasul, o ｧｬ｡ｮ､＠
mare. ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
glandelor salivare, ｳ･｣ｲｴ＠
sucul pancreatic, care, prin intermediul a ､ｯｵ＠
canale. ajunge în duoden. Sucul ｣ｯｮｩ･＠
enzime
care ｳ｣ｩｮ､･｡ｺ＠
proteinele. glucidele ｩ＠ lipidele.
Unele
regimul de ｨｲｮｩ･＠
ｺｩｮｴ＠

ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬ＠

ale digestiei la mamifere. ｒ･｡ｭｩｮｴＭｶ＠
al animalelor erbivore. carnivore ｩ＠ omnivore!

din clasa a VI-a

ｩ＠ înmuierca acestora pre- La erbivore, prehensiunea alimentelor, ｭ｡ｳｴｩ｣＠
o ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠
､･ｯｳ｢ｩｴ
Ｎ＠ Cantitatea mare de alimente vegetale ingerate ､･ｴｲｭｩｮ＠
ｳ･｣ｲｩ｡＠
foarte ｡｢ｵｮ､･ｴ＠
a glandelor salivare. Zilnic. la bovine se ｳ･｣ｲｴ＠
60 1 ｳ｡ｬｩｶ
Ｌ＠
iar la cabaline. 40 l.

• Cu ajutorul figurii 59.
tetracameral!

modul de
｡ｭｩｮｴＭｶ＠

ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｲ･＠

al unui stomac

a erbivorelor este, în mod ･ｳｮｩ｡ｌ＠
｣ｯｮ､ｩ｡ｴ＠
de ｰｲ･ｺｮ｡＠
Digestia ｧ｡ｳｴｲｩ｣＠
unei bogate ｰｯｵｬ｡ｩ＠
de bacterii Ｈｦｬｯｲ＠
ｳｩｭ｢ｯｮｴＩ＠
ｩ＠ de infuzori . Sub ｡｣ｩｵｮ･＠
enzimelor
au loc procese digestive de tip fermentativ, prin care sunt
produse de flora ｢｡｣ｴ･ｲｩｮ＠
digerate glucidele, inclusiv celulo7.a.
Digestia ｰｲｯｩｵＭｺｳ＠
a alimentelor se produce în stomacul glandular ￮ｮ｣ｨ･ｧｴｯｲｵｬＪ＠
(cheag).
este foarte lung, ca urmare a masei alimentare voluminoase pe
Intestinul ｳｵ｢ｩｲ･＠
care trebuie s-o dtgere.
La erbivorele cu stomac pluricameral Ｈｙ｡｣Ｉ＠
intestinul gros este mai ｰｵｩｮ＠
dezYoltat. în ｣ｯｭｰ｡ｲｩ･＠
cu erbivorele care au stomac unicameral (e.al). La cal, în intestinul
gros se produc înmuierea furajelor grosiere, care n-au fost digerate în celelalte segflora ｢｡｣ｴ･ｲｩｮＮ＠
Ca urmare. la nivelul mucoasei
mente ｾｩ＠ degradarea celulozei de ｣ｴｲ･＠
intestinului gros, au loc procese de ｡｢ｳｯｲｩ･＠
a apei, ｳｲｵｩｬｯ＠
minerale ｩ＠ nutrimentelor.
- La camivore, prehensiunea ｩ＠ ｭ｡ｳｴｩ｣＠
se ､･ｳｦｯ｡ｲ＠
rapid. Stomacul lor este
mari de alimente pentru o ｰ･ｲｩｯ｡､＠
unicameral ｩ＠ foarte extensibil, depozitând ｣｡ｮｴｩ＠
￮ｮ､･ｬｵｧ｡ｴ＠
de timp. Din stomac trec în duoden ｣｡ｮｴｩ＠
mici de ｣ｯｮｩｵｴ＠
gaStric.
este scurt. iar digestia se ｲ･｡ｬｩｺ＠
rapid ｩ＠ cu un maximum de
Intestinul ｳｵ｢ｩｲ･＠
･ｦｩ｣ｮＮ＠

Fig. 59. Sistemul dige>tiv la
erbivore ｲｵｭ･ｧｴｯ｡
Ｎ＠

ｾ＠

Ｍｾﾭ

clleug

* În ｩｮ､ｬ･ｧｴｯｲｵ＠

puilor de ｲｵｭ･ｧｴｯ｡＠

se ｡ｦｬ＠

o ･ｮＷｪｭ＠

(labfermentul) care ｩｮ､ｬ･｡ｧ＠

laptele.
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Intestinul gros este, de asemenea. ｰｵｩｮ＠
dezvoltat ｩ＠ ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠
ｲ･､ｵｳＮ＠
În el se ｡ｦｬ＠
o ｦｬｯｲ＠
｢｡｣ｴ･ｲｩｮ＠
｢ｯｧ｡ｴＬ＠
care ｲ･｡ｬｩｺ＠
procese fermentative ｩ＠ de ｰｵｴｲ･ｦ｡｣ｩＮ＠
- Omnivorele (porc, urs. om) ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
ｭｩ｣ｲ＠
masticatorii (de fragmentare ｩ＠
triturare a hranei) mult mai complexe decât erbivorele ｩ＠ carnivorele.
a alimentelor, iar în sucul gastric se
Stomacul are rol în depozitarea ｴ･ｭｰｯｲ｡＠
｡ｦｬ＠
enzime proteolitice.
are lungimi intermediare celor întâlnite la erbivore ｩ＠ carnivore.
Intestinul ｳｵ｢ｩｲ･＠
La nivelul ｳｵ＠
se ｲ･｡ｬｩｺ＠
procesele complexe de digestie ｩ＠ ｡｢ｳｯｲｩ･＠
a nutrimentelor.
￮ｮｴ￢ｬｩ＠
în intestinul gros este de ､ｯｵ＠
feluri: de ｦ･ｲｭｮｴ｡ｩ＠
ｩ＠
Flora ｢｡｣ｴ･ｲｩｮ＠
de ｰｵｴｲ･ｦ｡｣ｩ
Ｎ＠ Glucidcle, ｩ＠ în special celuloza, sunt degradate fermentativ, ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
proteice nedescompuse de sucul intestina} ｩ＠ pancreatic sunt atacate de flora de putreｦ｡｣ｩ･
Ｌ＠ rezultând ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
toxice, care ajung la ficat, unde sunt inactivate. ｓ･｣ｲｩ｡＠
inîn mucus, are rollubrifiant (de ungere). De asemenea. mucoasa
testinului gros, ｢ｯｧ｡ｴ＠
intestinului gros ｲ･｡ｬｩｺ＠
ｩ＠
importante ｦｵｮ｣ｩ＠
de ｡｢ｳｯｲｩ･＠
a apei ｩ＠ a ｳｲｵｩｬｯ＠
minerale.
ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬ＠

nutritive
ｎ･｣ｳｩｴｬ＠

ale

organismului

animal.

Animalele au o serie de ｣･ｲｩｮ＠
cantitative ｩ＠ calitative în ceea ce ｰｲｩｶ･ｴ＠
hrana.
Aceasta trebuie ｳ＠ acopere, prin elementele ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
chimice pe care le ｣ｯｮｩ･Ｌ＠
ｮ･｣ｳｩｴｬ＠
plastice, energetice ｩ＠ catalitice ale organismului.
cu cele superioare, au ｰｯｳｩ｢ｬｴ＠
de ｳｩｮｴ･ｺ＠
a
Animalele inferioare, în ｣ｯｭｰ｡ｲｩ･＠
unor aminoacizi ｩ＠ acizi ｧｲ｡ｩ＠
･ｳｮｩ｡ｬＬ＠
incomparabil mai ridicate. ｃｵｮｯ｡ｴ･ｲ＠
factorilor alimentari ･ｳｮｩ｡ｬ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ､･ｯｳ｢ｩｴ＠
ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠
ｰｲ｡｣ｴｩＬ＠
pentru ｣ Ｌ＠ pe baz..a eL
se poate asigura o ｨｲｮｩ･＠
｣ｯｲ･ｳｰｵｮｺｴ｡＠
a omului ｩ＠ a animalelor utile.
Carenta de aminoacizi ･ｳｮｩ｡ｬＬ＠
de exemplu, ￮ｭｰｩ･､｣＠
sinteza unor proteine indispensabile organismului având ca rezultat grave ｰ･ｲｴｵ｢ｩ＠
ale metabolismului
acestuia.
este ｩ＠ ｰｲ･ｺｮ｡＠
ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬｯｲ＠
minerale, care intervin în nuTot atât de ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ＠
meroase procese, cum ar fi formarea scheletului, activarea a nwueroase enzime, reglaetc.
rea presiunii osmotice din mediul intern, gradul de excitabilitate ｮ･ｵｲｯＭｭｳ｣ｬ｡＠
în cadrul ｴｲ｡ｮｳｦｯｭｩｬ＠
metabolice din celulele organismului îl
Un rol de ｳ･｡ｭ＠
de enzime, ｩ＠ vitaminele.
au, ｡ｬｴｵｲｩ＠
: · • ａＮＧｬｩｮｴＭｶ＠

rolul vitaminelor!

Omul, spre deosebire de celelalte organisme animale, a dobândit, în decursul
unele "obiceiuri" alimentare neigienice, nefiziologice (de exemplu, consumul
suprasolicitare a tubului digestiv duce la
exagerat de dulciuri, de alcool etc.). ａ｣･｡ｳｴ＠
obezitate ｩ＠ predispune la o serie de ￮ｭ｢ｯｬｮｶｩｲ＠
ale altor organe (ficat, rinichi, ｩｮｭ＠
etc.). La fel de ､ｵｮｴｯ｡ｲ･＠
organismului este ￮ｮｳ＠
ｩ＠ ｳｵ｢ｮｴｲｩ｡Ｎ＠
În ｣ｯｮｳ･ｩＬ＠
se imcare ｳ＠ respectQ pe deplin ｣･ｲｩｮｬ＠
fiziologice ale organismului.
pune o ｡ｬｩｭ･ｮｴＬ＠
･ｶｯｬｵｩＬ＠

xxxxxx

TEME
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64

modurile de ｮｵｴｲｩ･＠
întâlnite la plante ｩ＠ animale.
unele caracteristici rezultate din studiul anatomic al sistemului di-

ÎN SERIA ａｎｉｍｌ＠

2.2. ｒｅｓｐｉａ＠

Schimburile de gaze dintre organism ｩ＠ mediu, care constau în ｯ｢ｩｮ･ｲ｡＠
oxigeｩ＠ eliminarea dioxidului de carbon - rezultat al proceselor de
nului indispensabil ｶｩ･＠
oxidoreducere- se ｲ･｡ｬｩｺ＠
la nivelul unor organe care ｡ｬ｣ｴｵｩ･ｳ＠
sistemul respirator.
Majoritatea animalelor sunt aerobe, ｰｲ｣ｵ￢ｮ､Ｍｩ＠
oxigenul molecular din mediul înconｪｵｲｴｯ＠
Ｈｲ･ｳｰｩ｡＠
｡･ｲｯ｢ＩＮ＠
iar ｰｵｩｮ･＠
sunt anaerobe, folosind oxigenul din anumite
ｳｵ｢ｴ｡ｮ･

Ｎ＠

La majoritatea nevertebratelor
､ｩｦ･ｲｮ｡ｴ

ｩ＠

la toate vertebratele
･ｸｩｳｴ＠

organe respiratorii

Ｎ＠

ｒ･ｳｰｩｲ￢｡＠

la nevertebrate

.La protozoare, schimburile de gaze se ｲ･｡ｬｩｺ＠
direct pe ｴｯ｡＠
ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpuîn medii ｳｲ｡｣･＠
sau lipsite de oxigen atmosferic,
lui. Protozoarele parazite, care ｴｲｩ･ｳ｣＠
anaerob. Ele ｯ｢ｩｮ＠
oxigenul necesar proceselor de
s-au adaptat la un mod de ｲ･ｳｰｩ｡＠
de ｲ･ｺｶ＠
din celulele gazdei. Unele
oxidare din degradarea glicogenului - ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
sângelui, ｲ･｡ｬｩｺ＠
ca ｩ＠ protozoarele libere, o ｲ･ｳｰｩ｡＠
specii, cum sunt ｰ｡ｲｺｩ＠
｡･ｲｯ｢
Ｌ＠ sângele fiind bine oxigepat.
Spongierii ｩ＠ celenteratele nu au organe respiratorii specializate; schimbul de
gaze la spongieri se face direct prin porii ｩｮｨ｡ｬ＠
ｩ＠ oscul iar, la celenterate, prin peｲ･ｩ＠
sistemului gastrovascular.
liberi acvatici (turbelariate), schimburile respiratorii au loc prin
La ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮ＠
difuziune la nivelul tegumentului - ｲ･ｳｰｩ｡＠
ｴ･ｧｵｭｮ｡ｲＮ＠
La formele parazite (cestode
ｩ＠ trematode) care ｴｩ･ｳ｣＠
în ｣ｯｮ､ｩ＠
anaerobe, schimburile de gaze nu mai au loc la suｰｲ｡ｦ＠
tegumentului. Ele ￮ｩ＠ ｰｲｯ｣ｵ＠
oxigenul necesar din degradarea glicogenului
gazdei.
Nematodele libere au tot o ｲ･ｳｰｩ｡＠
ｴ･ｧｵｭｮ｡ｲＬ＠
iar cele parazite ｲ･ｳｰｩ＠
anaerob.
Majoritatea anelidelor nu ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
organe respiratorii localizate. ｲ･ｳｰｩ｡＠
realizându-se pe ｳｵｰｲ｡ｦ＠
corpului. Tegumentul acestor animale este ｳｵ｢ｩｲ･
Ｌ＠ umed,
Ｎ＠ La unele specii
bogat vascularizat, asigurând aprovizionarea cu oxigen a ･ｳｵｴｲｩｬｯ
acvatice de polichete, oligochete ｩ＠ hirudinee care ｴｲｩ･ｳ｣＠
în soiuri ｳｲ｡｣･＠
în oxigen,
･ｸｩｳｴ＠
o ｲ･ｳｰｩ｡＠
｢ｲ｡ｮｨｩｬ
Ｌ＠ ｲ･ｰｺｮｴ｡＠
prin branhii externe, bogat vascularizate.
acvatice este reprezentat prin branhii, situate în
Sistemul respirator aL ｭｯｬｵｴ･ｲ＠
cavitatea ｰ｡ｬ･
Ｎ＠ Fiecare branhie este ｦｯｲｭ｡ｴ＠
dintr-un sept axial pe care se prind ladispuse pe un rând sau ､ｯｵＬ＠
având aspect de pieptene.
mele branhiale ciliate, ｳｵ｢ｩｲＬ＠
Ｌ＠ ｳ｣ｬ､｡ｴ･＠
de un curent de ｡ｰ＠
bine oxigenat,
Branhiile scoicilor sunt, în ｰ･ｲｭ｡ｮ
､｡ｴｯｲｩ＠
ｭｩ｣ｲ＠
cililor vibratili care le ｡｣ｯｰ･ｲ
Ｎ＠ La cefalopode, curentul de ｡ｰ＠
care
ｳ｣｡ｬ､＠
branhiile este determinat de ｣ｯｮｴｲ｡ｩｬ･＠
ritmice ale ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
mantalei.
La gasteropodele adaptate la ｶｩ｡＠
ｴ･ｲｳ＠
(melcul de ｬｩｶ｡､Ｉ＠
sau la cele adaptate
secundar la mediul acvatic (Planorbis ｩ＠ Limnaea), mantaua, bogat ｶ｡ｳ｣ｵｬｲｩｺｴＬ＠
îndeｰｬｩｮ･ｴ＠
ｦｵｮ｣ｩ･＠
de ｰｬｲｮ￢＠
care ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu exteriorul printr-un orificiu respirator
(fig. 60).

- Organele respiratorii ale" artropodelor sunt mult mai variate, ca urmare a
lor la diferitele medii de ｶｩ｡Ｎ＠
La c r u s t a c e i i inferiori (dafnii ｩ＠
ciclopi), schimburile repiratorii se fac la nivelul tegumentului. La crustaceii superiori,
organele respiratorii sunt branhiile. ｡､ｰｯｳｴｩ･＠
în camera ｢ｲ｡ｮｨｩｬ
Ｌ＠ în care ｣ｩｲｵｬ＠
permanent un curent de ｡ｰＮ＠
｡､ｰｴｲｩ＠

5-
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ｐｴｭｬｮ＠

.

Fig. 60. Sistemele respirator ｩ＠ circulator la gasteropode.

• ｔｩ｡＠

carapacea unui rac cu ajutorul unui foarfece. ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
branhiile care se
ca ｮｩｴ･＠
ｦｯｲｭ｡ｩｵｮ＠
franjuratc ｩ＠ fragile, fiind puterni; vascularizate!
Ｎ＠ Traheile sunt
Artropodele terestre au ca organe respiratorii trahei/e sau ｰｬｭ￢ｮｩ
cctodennice care se întâlnesc la insecte, miriapode ｩ＠ la unele arahnidc. Ele
constituie un sistem complicat de
tuburi care se întind în toate regiunile corpului (fig. 61). Traheile
｣ｯｭｵｮｩ＠
cu exteriorul prin orificii
numite stigme, dispuse pe torace ｩ＠
abdomen. Prin sistemul de trahei.
oxigenul ajunge direct în sânge ｩ＠
la celulele corpului.
Primenirea aerului în aparatul
traheal al insectelor se face prin
ｭｩ｣ｲｬ･＠
respiratorii, realizate de
｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
ｩ＠
relaxarea ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
abdomenului ｩ＠ toracelui.
Aerul ｰｴｲｵｮ､･＠
prin stigme
､｡ｴｯｲｩ＠
ｭｩ｣ｲｬｯ＠
ritmice de deschidere ｩ＠ închidere ale acestora,
realizate cu ajutorul unor ｭｵ｣ｨｩＮ＠
Dintre artropode, numai arahnidele au organe respiratorii reprezentate prin ｰｬｭ￢ｮｩ［＠
｡｣･ｴｩ＠
sunt
Fig. 61 . Sistemul respirator Ia insecte.

ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
ｩｮｶ｡ｧｲ＠
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pe partea ｶ･ｮｴｲ｡ｬ＠
a abdomenului
ectodenilice, ca ｩ＠ traheile.
La echinoderme ｲ･ｳｰｩ｡＠
se ･ｦ｣ｴｵ｡ｺ＠

ｰｬ｡ｳｩ＠
ｩｮｶ｡ｧｲ＠

ｒ･ｳｰｩｲ｡＠

ｩ＠

au forma unor saci, cu ｰ･ｲｩ＠

ｰｬｩ｡
Ｌ＠ fiind tot
.
la nivelul ambulacrelor ｩ＠ tegumentului.

la vertebrate

La vertebrate s-au ､ｩｦ･ｲｮ｡ｴ＠
mai multe tipuri de organe. care ｰ｡ｲｴｩ｣＠
' la
schimbul de gaze dintre organism ｩ＠ mediu, âintre care cele mai importante sunt: branhiile ｩ＠ ｰｬｭ￢ｮｩＮ＠
· Branhiile ciclostomilor sunt situate in pungile branhiale; acestea se deschid cu
Wl ｣｡ｰｴ＠
în faringe prin fantcle branhiale. iar la exterior, prin mai multe orificii indecu oxigen ｰｴｲｵｮ､･＠
în pungile bran- ·
pendente sau printr-un canal comun. Apa ￮ｮ｣ｲ｡ｴ＠
ｩＬ＠
la nivelul lamelor branhiale, · bine
hiale prin fantele branhiale sau prin ｧｵｲ＠
ｶ｡ｳ｣ｵｬｲｩｺｴ･ｾ＠
are loc schimbul de gaze. Apa ￮ｮ｣ｲ｡ｴ＠
cu dioxid de carbon iese din
pungi, tot prin fantele branhiale.
.
La ｰ･ｴｩＬ＠
ｲ･ｳｰｩ｡＠
prin branhii ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
mecanismul de ｢｡ｺ＠
al schimbului de
gaze respiratorii.
La p e ＠ t i i c a r t i 1 a g i n o ＠ i branhiile sunt protejate ·în pungi branhiale,
fiecare deschizându-se separat atât la exterior cât ｩ＠ în faringe; fiintele branhiale sunt
acoperite de un mic capac branhial.
·
·
operculul unui ｰ･ｴ＠
osos ｩ＠ ｶ･ｩ＠
Observa cinci
• Cu ajutorul unui foarfece, ｴｩ｡＠
branhii. ｄ･ｴ｡ｩ＠
o branhie,
arcuri branhialc osoase. dintre care nwnai patru ｰｯ｡ｲｴ＠
ｰｵｮ･ｩＭｯ＠
într-un cristalizor cu ｡ｰ＠
ｩ＠ ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩＭ＠
cu lupa. ｃｯｭｰ｡ｲｩ＠
cu desenul din
figura 62,
Branhia este ｦｯｮ｡ｴ＠
din lame branhiale, iar acestea. la rândullor, sunt ｡ｬ｣ｴｵｩ･＠
din lamele branhiale. Lamelele sunt acoperite de un epiteliu unistratificat) bine
vasculari7.at.
În ｩｮｳｰｲ｡･Ｌ＠

apa ｰｴｲｵｮ､･＠
prin ｧｵｲ
gura se închide ｩ＠ apa, ￮ｭｰｩｮｳ＠
operculele ridicate.
｣ｸｊ＾ｩｲ｡･Ｌ＠

Af'c bf'anhial

＠ în cavitatea ｢ｲ｡ｮｨｩｬ＠
ｩ＠ ｳ｣｡ｬ､＠
prin lamelele branhiilor, este
･ｬｩｭｮ｡ｴ＠

branhiile. În
pe sub

Intraf'ea
apei
｢ｲ｡ｮｨｩｬ＠

Fig. 62. Sistemul respirator la ｰ･ｴｩ

｡ｦ･Ｇｮｴ＠

Ｎ＠
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La p e ＠ t i i o s o ＠ i ｮｵｭｲｬ＠
ｭｩ｣ｲｬｯ＠
respiratorii este direct ｰｲｯ＼＾ｩｮ｡ｬ＠
cu
Ｎ＠ organismului, deci cu ｮ･｣ｳｩｴｬ＠
lor ｦ｡＠
de oxigen. ｅｸｩｳｴ＠
o
intensitatea ｡｣ｴｩｶ
ｳｴｲ￢ｮ＠
ｬ･ｧｴｵｲ＠
între cantitatea de oxigen ｣ｯｮｩｵｴ＠
în apa diferitelor bazine acvatice,
Ｚ＠ astfel, ｰｳｴｲｶｩ＠
nu pot ｴｲｩ＠
decât în apele reci de munte, cu o
speciile care le ｰｯｵｬ･｡ｺ
ｩ＠ ｣ｯｮｳｴ｡＠
de oxigen. iar crapii pot ｴｲｩ＠
ｩ＠ în ape cu un ｣ｯｮｩｵｴ＠
mai
cantitate ｲｩ､｣｡ｴ＠
ｳ｣ｺｵｴ＠
ｩ＠ variabil de oxigen.
La unele specii de ｰ･ｴｩＮ＠
cum sunt ｩｰ｡ｲｵｬ＠
ｩ＠ zvârluga, un rol important în respiｲ｡ｩ･＠
îl are intestinul. ａ｣･ｴｩ＠
ｰ･ｴｩ
Ｌ＠ care ｰｯｵｬ･ｦＡｚ＠
ｩ＠ ｢ｬｩ･＠
noastre, se ｲｩ､｣＠
la supraｦ｡＠
apei ｩ＠ înghit bule de aer. La nivelul epiteliului intestina! are loc schimbul de ga7..e
prin difuziune: oxigenul trece în sânge, iar dioxidul de .carbon este eliminat prin orifinormale de ｶ ｩ｡
Ｌ＠ în special când temperatura apei este ｳ｣ｺｵｴ
Ｌ＠
ciul anal. În ｣ｯｮ､ｩ＠
este ｳｵｦｩ｣･ｮｴ＠
ｲ･ｳｰｩ｡＠
｢ｲ｡ｮｨｩｬＮ＠
Când temperatura apei este ｣ｲ･ｳｵｴ＠
ｩ＠ cantitatea de
înghit aer ｩＭ＠
｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｺ＠
ｲ･ｳｰｩ｡＠
｢ｲ｡ｮｨｩｬＮ＠
oxigen solvit scade, ｰ･ｴｩ＠
La ｭｵｬｩ＠
ｰ･ｴｩ＠
ｯｳｩ＠
un rol important în realizarea schimbului de gaze revine ｩ＠
vezicii gazoase, bogat ｶ｡ｳ｣ｵｬｲｩｺｴ
Ｎ＠ aceasta fiind o evaginare a esofagului sau
stomacului.
d i p n o i ｩ＠ c r o s o p t e r i g i e n i, organele respiratorii accesorii
La ｰ･ｴｩ＠
sunt reprezentate prin ｰｬｭ￢ｮｩ
Ｌ＠ saci ｡ｬｵｮｧｩ＠
care ､･ｲｩｶ＠
din faringe.
•

necesitatea acestor organe respiratorii, corelând-o cu
ｅＭｰｬｩ｣｡＠

｣ｯｮ､ｩｬ･＠

de

ｶｩ｡Ａ＠

Tot ca o completare a ｲ･ｳｰｩ｡＠
branhiale este ｩ＠ ｲ･ｳｰｩ｡＠
ｴ･ｧｵｭｮ｡ｲ
Ｌ＠
la ｡ｮｧｨｩｬ
Ｎ＠ precum ｩ＠ prin branhii externe, de la embrionii ｩ＠ larvele unor rechini ｩ＠ dipnoi.
La amfibieni, sistemul respirator cuprinde ｣ｩ ｬ ･＠ de conducere a aerului. repre￢ ｮｩ Ｎ＠
zentate prin 'fosele nazale, faringe. laringe, trahee, bronhii extrapulmonare ｩＺ＠ ｰｬｭ
￮ｮｴ￢ｬｩ＠

o ｢ｲｯ｡ｳ｣＠
Ｈ､ｵｰ＠
distrugerea a::-.ului cerebrospinal sau ､ｵｰ＠
anestezie) cu
în sus ｩ＠ cu un foarfece ｦ｡｣･ｩ＠
o incizie a tegumentului. Cu o ｰ･ｮｳ＠
desｰｲｩｮ､･＠
tegumentul de pe corp. ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
pielea pe ｦ｡＠
ｩｮｴ･ｲ
Ｎ＠ ｅｸｰｬｩ｣｡＠
de ce aceâsta
Ｎ＠ În continuare, ｩｮ｣＿Ｎ｡＠
ｭｵ｣ｨｩＬ＠
､･ｳ｣ｨｩ＠
cavitatea corpului ｩ＠
este bine ｶ｡ｳ｣ｵｬｲｩｺｴ
ｦｩｸ｡＠
ｰ･ｲｩ＠
musculari cu ace cu ｧｭｬｩ･Ｎ＠
În timpul ､ｩｳ ･ ｣ｩ･
Ｌ＠ ｳ｣ｨｩｭ｢｡＠
apa din vas,
pentru a fi cât mai limpede. ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
înapoia inimii cei doi ｰｬｭ￢ｮｩＬ＠
care au aspectul
netezi sau ｵｯｲ＠
｣ｵｴ｡ｩＮ＠
unor saci cu ｰ･ｲｩ＠
partea

• ａ･ｺ｡ｩ＠
ｶ･ｮｴｲ｡ｬ＠

În general, la speciile terestre de amfibieni, ｳｵｰｲ｡ｦ＠
respiratorie a ｰｬｭ￢ｮｵｩ＠
este mai mare decât la speciile acvatice. ｅｸｰｬｩ｣｡＠
de ce!
Mecanismul ｶ･ｮｴｩｬｲ＠
ｰｬｭ￢ｮｩｯｲ＠
este diferit de cel al ｰ･ｴｩｬｯｲ
Ｎ＠ Broasca face o
serie de ｭｩ｣ｲ＠
ale ｰｬ｡ｮ･ｵｩ＠
bucal, în cursul ｣ ｲｯ｡＠
aerul atmosferic este aspirat în
cavitatea ｢ｵ｣｡ｬ＠
prin narine ｩ＠ de aici trece prin ｧ ｬｯｴ＠
(orificiul faringo-laringian) spre
laringe ｩ＠ ｰｬｭ￢ｮｩ
Ｎ＠ ｅ｜Ｎｰｩｲ｡＠
se ､｡ｴｯｲ･ｺ＠
musculaturii corpului ｩ＠ ｦｯｲ･ｩ＠
elastice a
ｰｬｭ￢ｮｩｯｲ

Ｎ＠

În anumite momente. broasca ｸ･｣ｵｴ＠
ｭｩ｣ｲ＠
de ridicare ｩ＠ coborâre a ｰｬ｡ｮ･ｵｩ＠
bucal, astfel încât cavitatea ｢ｵ｣ｯＭｦ｡ｲｩｮｧ＠
se ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
într-o ｰｯｭ＠
care ｡ｳｰｩｲ＠
ｩ＠
･ｬｩｭｮ＠
aerul. ａ｣･｡ｳｴ＠
ｲ･ｳｰｩ｡＠
｢ｵ｣ｯＭｦ｡ｲｩｮｧ＠
ｳ ｵｰｬｩｭ･ｮｴ｡ｺ＠
aprovii.zionarea organismului cu oxigen.
Deoarece ｲ･ｳｰｵ｡ｩ＠
ｰｵｬｭｯｮ｡ｲ＠
nu ｲ･ｵｴ＠
ｳ ＠ asigure cantitatea de oxigen neceｳ｡ｲ＠
organismului. ea este ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡＠
de ｲ･ｳｰｩ｡＠
ｴ ･ｧ ｵｭ･ｮｴ｡ｲ
Ｎ＠ Tegumentul ｳｵ｢ｩｲ･Ｌ＠
umed ｩ＠ bine vasculari?.at, ｦ｡ｶｯｲｩｺ･＠
schimburile de ga7.e ｩ＠ în special cele de dioxid
de carbon.
'
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În stadiullarvar, amfibienii ｲ･ ｳｰｩｲ
＠ prin branhii.
La reptile ｣ｩｬ･＠
lor respiratorii se ｣ｯｭｰｬｩ＠
ｩ＠ se ､ｩｦ･ｲｮ｡ｺ＠
mai mult decât la
amfibieni. Mucoasa laringelui la cameleoni ｩ＠ crocodili ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
ｮｩｴ･＠
cute, considerate
Ｌ＠ un .｣ｰ･ｬ＠
care
corzi vocale. De asemenea, orificiul glotei este acoperit de ･ｰｩｧｬｯｴ
｡｣ｯｰ･ｲ＠
glota în momentul ､･ｧｬｵｴｩＮ＠
Forma ｩ＠ structura ｰｬｭ￢ｮｩｯｲ＠
ｶ｡ｲｩｺ＠
foarte
cutarea este mai ｰｲｯｮｵ｡ｴ＠
mult de la un grup la altul. Ei au tot aspect saciform, ､･ｩ＠
decât la amfibieni.
ｅ＾Ｎ｝Ｉｬｩ｣｡＠

de ce ｰｬｭ￢ｮｩ＠

reptilelor sunt mai ｣ｵｴ｡ｩ＠

decât ｰｬｭ￢ｮｩ＠

amfibienilor!

La unele ｯｰ￢ｲｬ･＠
ｩ＠ cameleoni. ｰｬｭ￢ｮｩ＠
se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu un fel de saci aerieni. ･ｲﾭ
pii au un singur ｰｬｭ￢ｮ
Ｌ＠ de ｦｯｲｭ＠
｣ｩｬｮ､ｲ
Ｎ＠
Mecanismul de realizare a ｭｩ｣ｲｬｯ＠
respiratorii la reptile se ｡ｳ･ｭｮ＠
cu cel de
ｩ＠
relaxarea ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
ce se
la mamifere, având unele caracteristici. Prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
ｩ＠ ｭｩ｣ｯｲ｡･＠
volunmlui cutiei toracice. ｐｬｾｮｩ
Ｌ＠ care
prind pe coaste1 au loc ｭｲｩ･｡＠
｡､･
ｲ ＠ ｰ｡ｲｩｬ＠
de cutia ｴｯｲ｡｣ｩ
Ｌ＠ ￮ｩ＠
ｭｲ･ｳ｣＠
ｩ＠ ￮ｩ＠
ｭｩ｣ｯｲ･｡ｺ＠
volumul, o ､｡ｴ＠
cu aceasta,
ｩ｡Ｎ＠
La chelonienii acvatici în ｲ･ｳｰｩ｡＠
un rol au ｭｩ｣ｲｬ･＠
având loc ｩｮ ｳ ｰｩｲ ｡ ｩ｡＠ ｩ＠ ･ｸｰｩｲ｡
de coborâre ｩ＠ de ridicare a ｰｬ｡ｮ･ｵｩ＠
bucal, iar la chelonienii ｴ･ｲｩＬ＠
ｭｩ｣ｲｬ･＠
membrului ｣ｯｲｰｵｬｩ
ｾ＠ când acestea sunt retrase in carapace, corpul se ｣ｯｭｰｲｩ＠
ｩ＠ aerul este
eliminat din ｰ ｬ ｭ￢ｮｩ＠
ｩ＠ invers, când acestea sunt scoase din carapace.
Sistemul respirator al ｰｳｲｩｬｯ＠
are o ｳｴｲｵ｣＠
ｩ＠ o ｦｵｮ｣ｩ･＠
cu totul particulare
ｦ ｡＠
de sistemul respirator al celorlalte vertebrate, ､｡ｴｯｲｩ＠
modului lor de ｶｩ｡
Ｌ＠ ｡＠
cum
se ｯ ｢ｳ ･ ｲｶ ＠ în figura 63 .
Laringele este lipsit de corLi vocale, iar traheea, la locul unde se ｲ｡ｭｩｦ｣＠
în cele
､ｯｵ
＠ bronhii primare, ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
un organ vocal caracteristic numai ｰｳｲｩｬｯ
Ｌ＠ numit sirinx; acesta are rol în producerea ｩ＠ modelarea sunetelor.
Traheea ｩ＠ bronhiile au inele cartilaginoase, care le ｭ･ｮｩ＠
deschise permanent.
ａ ｣･｡
ｳｴ＠
ｳｴｲｵ｣＠
￮ｮｬ･ｳｴ＠
｣ｩｲｵｬ｡＠
aerului.
ｐｬｭ￢ｮｩ＠
ｰｳｲｩｬｯ＠
sunt ｬｯ｣｡ｩｺ＠
în cavitatea ｴｯｲ｡｣ｩ＠
ｩ＠ sunt inveliti de ､ｯｵ＠
pleure. În fiecare ｰｬｭ￢ｮ＠
ｰｴｲｵｮ､･＠
câte o bronhie ｰｲｩｭ｡
Ｎ＠ Din aceasta ｳｾ＠ desprind
circa 12- 16 bronhii secundare, care se
ｲ｡ｭ
ｩｦ｣＠
într-un sistem de tuburi mici
Pl Ｎｭ￢ｮｩ＠
ｩ＠ ｳｵ｢ｩｲ＠
ce ｣ｯｭｵｮｩ＠
între ele, numite
parabronhii. De pe acestea pornesc
bronhiile respiratorii, scurte ｩ＠ numeroase, care se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu capilarele
Oase
aeriene, ｵｮｩ ｴｩ ｬ･＠ ｭｯｲｦｵｮ｣ｩ｡ｬ･＠
ale
pneumatice
ｰ ｬ ｭ￢
ｮ ｩ ｬ ｯ＠ . Printre capilarele aeriene
se ｲ ｡ ｭｩｦ｣
＠ o ｢ｯｧ｡ｴ＠
ｲ･｡＠
de capilare
sangvine, la nivelul ｣ｲｯ｡＠
se face
schimbul de gaze.
Caracteristic pentru ｰ ｬ ｭ ￢ｮ Ｎ ｩ＠
ｰＦｲ
ｩｬ ｯ ｲ＠ este faptul ｣＠
｡｣･ｴｩ＠
nu au
alveole pulmonare. Al doilea element
caracteristic sunt sacii aerieni, care
｣ ｯ ｭｵ
ｮｩ ｣
＠ cu ｰｬｭ￢ｮｩＮ＠
Sacii aerieni reｺｵｬｴ
＠ din dilatarea ｣｡ｰｴｵｬｩ＠
terminal
al bronhiilor primare sau secundare.
Cele 9 perechi de saci aerieni au un
volum de câteva ori mai mare decât al
ｰ ｬ ｭ ￢ｮｩｬ
ｯ ｲＮ＠ La multe ｰ ｳ ｲ ｩ＠ (pelican.
Fig. 63. Sistemul respirator la ｰ ｬｳｲｩ
Ｎ＠
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Ｌ＠ albatros, ｬ･｢､＠
etp.), ｲ｡ｭｩｦ｣＠
ale SllCilor aerieni ｰｴｲｵｮ､＠
în interiorul unor
.
oase (stern, coaste) pe cart le ｰｮ･ｵｭ｡ｴｩｺ＠
. Sacii aerieni intervin ｩ＠ în ｭ･ｮｩｲ｡＠
｣ｯｮｓｴ｡＠
a temperaturii corpului, aerul
nu ｺ｢ｯ｡ｲ
Ｌ＠ ｩｮｳｰｲ｡＠
ｩ＠ ･ｸｰｩｲ｡＠
sunt defiind un bun strat tennoizolator. Când ｰ｡ｳｲ･＠
terminate de ｭｩ｣ｲｬ･＠
cutiei toracice, sub ｡｣ｩｵｮ･＠
ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
intercostali. Suplimentarea ｰｬｭ￢ｮｩｯｲ＠
cu aer se face cu ajutorul sacilor aerieni. La ｰ｡ｳｲ･＠
în zbor, cutia
ｴｯｲ｡｣ｩ＠
devine. ｩｭｯ｢ｬ
Ｌ＠ servind doar ca suport pentru aripi. ｍｵ｣ｨｩ＠
care ｡｣ｩｯｮ･ｺ＠
aripile ､ｩｬ｡ｴ＠
ｩ＠ ｣ｯｮｴｲ｡＠
sacii aerieni în mod succesiv ｩ＠ astfel au loc ｩｮｳｰｲ｡＠
ｩ＠
aspiratia.
｢｡ｲｺ

Mamiferele au ｣ｩｬ･＠
respiratorii, ｩ＠ în special cele intrapulmonare, bine
individualizate.
Laringele ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ｭｵ｣ｯ｡ｳ＠
care ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
pliuri numite corzi vocale. La unele
Ｌ＠ ｲｵｭ･ｧｴｯ｡
Ｌ＠ ｭ｡ｩｵ･＠
ｵｲｬｴｯ｡･Ｉ
Ｌ＠ ｰ･ｲｩ＠
laterali ai laringelui sunt
mamifere Ｈｲｯｺｴ｡･
､ｩｬ｡ｴ＠
foimând saci laterali, care servesc .ca organe de ｲ･ｺｯｮ｡
Ｌ＠ întârind sunetele
emise .•·La ｭ｡ｩｦ･ｾ
Ｌ Ｎ ｣｡＠
ｩ＠ la crocodili, ･ｸｩｳｴ＠
epiglota care ￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
｡｣･ｬｩ＠
rol.
• ｒ･｡ｭｩｮｴ

Ｍ ｶ＠

structura ｰｬｭ￢ｮｩｯｲ

Ｌ＠ ｳｴｵ､ｩ｡＠

în clasa ｖｉ

ｾ ｡Ａ＠

· ｐｬｭ￢ｮｩ＠
acestor animale au aspect buretos, iar unitatea lor ｭｯｲｦｵｮ｣ｩ｡ｬ＠
este
alyeola ｰｵｬｭｯｮ｡ｲ
Ｎ＠ Alveolele pulmonare sunt extrem de numeroase ｩ＠ se ｡ｳｯ｣ｩｺ＠
în
în lobuli, care constituie lobii (fig. 64). Peretele alveolei este format
acini, ｡｣･ｴｩ＠
se ｡ｦｬ＠
o ｢ｯｧ｡ｴ＠
ｲ･｡＠
de capilare sangvine,
dintr-un epiteliu continuu, la nivelul ｣ｲｵｩ｡＠
cu rol în realizarea schimburilor de gaze.
ｩｮｳｰｲ｡＠
ｩ＠ ･ｸｰｩｲ｡＠
se fac prin ｭｲｩ･｡＠
ｩ＠ ｭｩ｣ｯｲ｡･＠
volumului cutiei toracice,
ca urmare a ｡｣ｩｵｮ＠
ｭｵ｣ｨｩｬｯｲ＠
costali ｩ＠ diafragmei.
• Ge rol ar<; diafragma?
Un rol important în realizarea ｭｩ｣ｲｬｯ＠
respiratorii îl au ｩ＠ cele ､ｏｵ＠
ｦｯｩ･＠
pleurale. Expiicatirolul acestora!
ｭｩ｣ｲｬｯ＠
respiratorii este
· În general, la diferitele specii de mamifere, ｦｲ･｣ｶｮ｡＠
ｩｮ ｶ ･ｲｳ
Ｎ ｰｲｯｩｮ｡ｬ＠
cu talia organismului: 10 ｲ･ｳｰｩ｡Ｏｭｮｵｴ＠
la cal, 22 la câine, 50 la
Ｎ＠
ieptire ｩ＠ 150 la ｯ｡ｲ･｣
ｉｮｳｰｩｲ｡＠
este un proces activ, iar ･ｸｰｩｲ｡ｳｴ＠
ｰ｡ｳ
ｩ ｶ Ｎ＠

r
1

1
1
1

ｾＱ＠

1
1
1
1
1

L---ｒ･｡＠

Fig. 64. Alveole pulmonare.
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castori etc.), ｲ･ｳｰｩ｡＠
este tot ｰｵｬｭｯｮ｡ｲＬ＠
ca ｩ＠ la mamiferele terestre. Ca urmare a
ｶｩ･＠
în mediul acvatic, ele au suferit ￮ｮｳ＠
unele ｭｯ､ｩｦ｣ｲ＠
ale ｦｵｮ｣ｩ･＠
respiratorii, care
le dau posibilitatea ｳ＠ se scufunde ｩ＠ ｳＭｩ＠
caute hrana timp îndelungat sub ｡ｰＮ＠
ａ｡＠
de
exemplu, ｣｡ｬｯｴｵ＠
poate ｲｭ￢ｮ･＠
sub ｡ｰ＠
80-150 minute, balena 30-50 minute, delfimil
15 minute etc. ｎｵｭｲｬ＠
alveolelor pulmonare este crescut, iar bronhiolele au sfinctere
care pot opri timp îndelungat ｩ･ｲ｡＠
aerului din ｰｬｭ￢ｮｩ
Ｎ＠ În momentul ｳ｣ｵｦｮ､ｲｩＬ＠
ｲ･ｳｰｩ｡＠
este ｯｰｲｩｴＬ＠
închiz.ându-se orificiile nazale ｩ＠ sfincterele bronhiolelor. Când
｣ｯｮ･ｴｲ｡ｩ＠
dioxidului de carbon din sânge ｩ＠ din aerul alveolar ｣ｲ･ｴ＠
peste limita norｭ｡ｬ
Ｌ＠ ｭｩ｣ｲｬ･＠
de înot sunt încetinite, animalul iese la ｳｵｰｲ｡ｦＬ＠
iar ｲ･ｳｰｩ｡＠
reîncepe. O ｡ｬｴ＠
particularitate a mamiferelor care se ｳ｣ｵｦｮ､＠
este ､･ｴｲｭｩｮ｡＠
de
faptul ｣＠ azotul este solubil în ｧｲｳｩｭ･｡＠
lor ｩ＠ ajunge greu în mediul intern, nefiind
｡ｭ･ｮｩｴ＠
de embolii grave. ａ｡＠
este cazul balenelor, care se pot scufunda ｰ￢ｮ＠
la
900 m adâncime.
｣ｲ･ｴ｡＠
｣ｯｮ･ｴｲ｡ｩ＠
în sânge a C02 duce la
La animalele ｮ･ｳ｣ｵｦ､ｴｯ｡ｲＬ＠
comanda ｭｩ｣ｲｬｯ＠
ventilatorii. La aniexcitarea centrilor respiratori de unde ｰｯｲｮ･ｴ＠
malele ｳ｣ｵｦｮ､ｴｯ｡ｲ･Ｌ＠
centrii respiratori ｴｯｬ･ｲ｡ｺＮ＠
｣ｯｮ･ｴｲ｡ｩ＠
foarte mari ale dioxidului
｡｣･ｴｩ＠
nu ､･ｴｲｭｩｮ＠
ｭｩ｣ｲｬ･＠
repiratorii.
de carbon, din care ｣｡ｵｺ＠
• Omului, ｡＠
cum se ｴｩ･Ｌ＠
i se pun probleme cu totul speciale în cazul presiunilor
în diferite seccrescute (hiperbarism). Scufundarea la anumite adâncimi este ｮ･｣ｳ｡ｲ＠
toare de ｭｵｮ｣
Ｌ＠ ca exploatarea ｰ･ｴｲｯｬｩ＠
ｩ＠ mineritul subacvatic, îngrijirea ｩ＠ repararea
ｦ｡＠
unei ｣ｲ･ｴｩ＠
a
navelor, cercetarea mediului marin etc. În ｡ｰ Ｎ＠ omul trebuie ｳ＠ ｦ｡｣＠
la fiecare 10 m adâncime. Factorul presiune poate fi evitat
presiunîi cu o ｡ｴｭｯｳｦ･ｲ＠
Ｎ＠ ､｡｣＠
scufundarea se face în costume speciale sau folosind dispoîntr-o oarecare ｭｳｵｲ
zitive moderne de ｰｲｯｴ･｣ｩＮ＠
Asupra ｳ｣ｵｦｮ､ｴｯｲｩｬ＠
cu costum ､ｾ＠ scafandru, ｮ･ｰｲｯｴｪ｡ｩ＠
pentru presiuni ｩ＠
care ｲ･ｳｰｩ＠
gaze din butelii, se ｣ｲ･｡ｺ＠
o ､ｩｦ･ｲｮ＠
de presiune între mediul extern ｩ＠ cel
- prin comprimarea ｰｵｴ･ｲｮｩ｣＠
a
din interiorul organismului, care va stimula ･ｸｰｩｲ｡＠
toracelui ｩ＠ inhibarea ｩｮｳｰｲ｡･Ｎ＠
Un pericol mare pentru cei ce ｬｵ｣ｲ･｡ｺ＠
la adâncime
este trecerea ｲ｡ｰｩ､＠
de la o presiune ｲｩ､｣｡ｴ＠
la o presiune ｳ｣ｺｵｴＬ＠
când are loc o decompresiune ｢ｲｵｳ｣
Ｎ＠ Ridicarea ｢ｲｵｳ｣＠
a scafandrului la ｳｵｰｲ｡ｦ＠
face ca azotul dizolvat
în sânge ｳ＠ ｴｲ･｡｣＠
în ｦｯｲｭ＠
ｧ｡ｺｯｳ＠
(bule de gaz). atât în lichidele din organism, cât ｩ＠
în ･ｳｵｴｲｩ
Ｌ＠ mai ales în cele cu ｣ｯｮｩｵｴ＠
bogat în ｧｲｳｩｭＮ＠
în care azotul este mai solubil.
Degajarea acestor bule gazoase ､･ｴｮｩ＠
｡ｰｲｩ＠
de obstacole în ｣ｩｲｵｬ｡＠
din capiIare, prm ocând embolii gazoase sau rupturi de ･ｳｵｴｲｩＮ＠
Embolia ｧ｡ｺｯｳ＠
poate fi eviｴ｡
Ｌ＠ ､｡｣＠
ｳ｣ｵｦｮ､ｴｯｲｬ＠
se ｲｩ､｣＠
treptat (decompresiune ｬ･ｮｴＩＮ＠
Multe vertebrate, printre care ｩ＠ omul. ￮ｩ＠ ､･ｳｦｯ｡ｲ＠
ｶｩ｡＠
ｩ＠ în ｣ｯｮ､ｩｬ･＠
unei
｣ｲ･ｴｩ＠
altitudinii. presiunea
scMeri a presiunii atrnosferice (hipobarism). Pe ｭｳｵｲ｡＠
｡ｴｭｯｳｦ･ｲｩ｣＠
scade, ｩ＠ implicit presiunea ｰ｡ｲｩｬ＠
a gazelor respiratorii. De exemplu. la
a oxigenului este de 2 ori mai ｭｩ｣＠
decât la
altitudinea de 5 000 m, presiunea ｰ｡ｲｩｬ＠
nivelul ｭｲｩＮ＠
În asemenea · ｣ｯｮ､ｩ＠
de presiune ｳ｣ｺｵｴＬ＠
aprovizionarea organismului
de oxigen necesare devine tot mai ､ｩｦ｣ｬＮ＠
Cu toate aceste ｲ･ｳｴｩ｣＠
:mimal cu ｣｡ｮｴｩｬ･＠
· 1og1ce tegate·ae·ractolîli rupoXJ.c tcamnatea ae oxtgen matllllca aeca1 cea normata,l,
roase specii de amfibieni, reptile, ｰｳｲｩ＠
ｩ＠ mamifere ｰｯｵｬ･｡＿Ｎ＠
masivele muntoase
ｰ￢ｮ＠
la 5500 m altitudine. Vulturii, acvilele, condorii pot ｳｵｰｲ｡ｶｩ･＠
ｩ＠ la

ooom. ·

la altitudini de circa 5000 m ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o serie de ｡､ｰｴｲｩＬ＠
Oamenii care ｴｲｩ･ｳ｣＠
le permit ､･ｰｩｲ｡＠
｣ｯｮ､ｩ･＠
de hipoxie. De ｰｩｬ､Ｌ＠
au cavitatea ｴｯｲ｡｣ｩ＠
ｴｾ｡ｩ＠
､ｾｺｶｯｬﾭ
ceea ce le permite ｳ＠ realizeze o ｶ･ｮｴｩｬ｡＠
mai ｢ｵｮＮ＠
ｃｲ･ｴ｡＠
ｦｲ･｣ｶｮｩ＠
resptratoＭ［ｂｮ＠
Ia 50-70 pe minut ca ｩ＠ profunzimea acesteia permit o oxigenare mai ｢ｵｮ＠
a
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sângelui. De asemenea, ｵｭｲｬ＠ｮ
de hematii este mai mare (peste 7 mil/mm3 de sânge
Hemoglobina lor are o mai mare capacitate de ￮ｮ｣ｲ｡･＠
cu oxigen, volumul sang\ ·
ｩ＠ permeabilitatea capilarelor cresc considerabil.
circulant, ca ｩ＠ ｮｵｭｲｬ＠

*

*

*

pe cale ｡･ｲｯ｢＠
sau ｡ｮ･ｲｯ｢＠
este utilizat în cursul proceselor de
Oxigenul ｯ｢ｩｮｵｴ＠
degradare a ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬｯｲ＠
organice complexe din care ｲ･ｺｵｬｴ＠
energia ｣ｨｩｭＬ＠
ｵｴｩｬｺ｡
ｴ＠
în diferite ｡｣ｴｩｶ
Ｎ＠
Sursele de energie sunt constituite de alimente. Eliberarea energiei din molecuetape:
lele acestora se face în ､ｯｵ＠
-în timpul digestiei alimentelor, la nivelul vacuolei digestive a protozoarelor sau
în tubul digestiv al metazoarelor, prin mecanismul biochimie al hidrolizei. Randamentul unor asemenea ｲ･｡｣ｩ＠
sub aspect energetic este cu totul neînsemnat;
- în timpul ｣｡ｴ｢ｯｬｩｺｲ＠
nutrimcntelor, în interiorul celulelor, prin mecanismele
celulare. Prin asemenea ｲ･｡｣ｩ＠
se ｯ｢ｩｮ･＠
randamentul energebiochimice ale ｯｸｩ､ｲｬ＠
tic maxim.
Ｈｧｬｵｾｩ､･Ｌ＠
liScindarea moleculelor complexe ale celor trei categorii de ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
pide ｩ＠ protide) sub ｡｣ｩｵｮ･＠
enz.imelor duce la eliberarea de energie ｣ｨｩｭ＠
ｰｯｴ･ｮｩ｡ｬ＠
(prin ｲ･｡｣ｩ＠
de oxido-reducere), care ulterior este ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
în: lucru mecanic,
｣ｬ､ｵｲ
Ｌ＠ electricitate etc.
Eliberarea energiilor actuale se face treptat ｩ＠ la temperaturi compatibile cu ｶｩ｡Ｎ＠
În timpul ｡｣ｾｳｴｯｲ＠
ｴｲ｡ｮｳｦｯｭｩ
Ｌ＠ moleculele ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬｯｲＭｧ
･ ｴｩ｣･＠
se ､･ｧｲ｡ｺ＠
treptat,
ajungând la ｰｲｯ､ｵｩ＠
catabolici finali (apa ｭ･ｴ｡｢ｯｬｩ｣＠
ｩ＠ dioxidul de carbon) ｩ＠ la energia
ｵｴｩｬｺ｡＠
de organism în diferite ｡｣ｴｩｶ＠
fiziologice.

TEME
-

ｍ･ｮｩｯ｡＠
ｅｸｰｬｩ｣｡＠

Ｍ ｐｲ･ｺｮｴ｡ｩ＠

ordinea ｡ｰｲｩ･＠
principalelor tipuri de ｲ･ｳｰｩ｡＠
în seria ｡ｮｩｭｬ
de ･＠ cel mai eficient sistem respirator este sistemul traheal!
mecanismul ｲ･ｳｰｩ｡＠
de la amfibieni ｩ＠ ｰｳｲｩＮ＠

｡ｰｯｳ

2.3. MEDIUL INTERN ｉ＠ ｃｉｒｕｌａ＠
ÎN SERIA ａｎｉｍｌ＠
Mediul intern cuprinde sângele, limfa ｩ＠ lichidul ｩｮｴ･ｲｳ｡ｬＬ＠
Ｌ＠ lichidul cefalorahidian, perilimfa, endolirnfa etc. În ｮｯｩｵ･｡＠
nu sunt cuprinse lichidele intracelulare.
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Ｎ＠

LICHIDELOR
precum ｩ＠ umoarea
de mediu intern
·

Mediul intern al nevertebratelor
La 'protozoare mciliul apos în care ｴｲｩ･ｳ｣＠
ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
atât mediul ex1em, cât ｩ＠
mediul intern al organismelor respective. Protozoarele ｲ･｡ｬｩｺ＠
schimburi cu mediul
a corpului.
extern pe întreaga ｳｵｰｲ｡ｦ＠
La spongieri ｩ＠ celenterate, lichidul care ｣ｩｲｵｬ＠
în canalele corpului sau în sistemul gastrovascular a fost numit ｨｩ､ｲｯｬ￮ｭｪ
Ｎ＠ Prin contactul direct al hidrolimfei cu celulele corpului, se ｲ･｡ｬｩｺ＠
schimbul de ｳｵ｢ｴ｡ｮ･
Ｌ＠ cedarea oxigenului la celule ｩ＠
￮ｮ｣ｲ｡･＠
lichidului care ｣ｩｲｵｬ＠
în corpul animalului cu dioxid de carbon ｩ＠ alti pro､ｵｩ＠
de metabolism.
·
'
artropodelor, ca ｩ＠ în lacunele
În sistemul circulator al liermilor, ｭｯｬｵｴ･ｲＬ＠
corpului acestora, ｣ｩｲｵｬ＠
un lichid incolor, ｵｯｲ＠
albastru sau ｲｯｵ＠
care a fost numit
ｨ･ｭｯｬｩｪ

Ｎ＠

Hemolimfa are o ｣ｯｭｰｺｩ･＠
｣ｨｩｭ ＠
proprie. ､ｩｦ･ｲｴ＠
de cea a mediului extern,
cu care nu mai vine în contact direct În ｣ｯｭｰ｡ｲｩ･＠
cu hidrolinua, hemolimfa are o
de ｡ｰ＠
ｩ＠ ｣ｯｮｩ･＠
mai multe ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
minerale ｩ＠ organice, anucantitate mai ｲ･､ｵｳ＠
mite tipuri de celule. nwnite elemente figurate ｩ＠ ｰｩｧｭ･ｮ＠
cu afinitate mare pentru oxigen. Astfel, hemolimfa ￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
ｩ＠ o ｦｵｮ｣ｩ･＠
respiratorie.
minerale, solvite ｾｮ＠ apa hemolimfcj,rSC ｧｳ･｣＠
sub ｦｯｲｭ＠
de anioni
- ｓｵ｢ｳｴ｡ｮ･ｬ＠
ｩ＠ cationi, în raport constant Elementele chimice (Na, K ,. Ca, Mg) ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
minerale (clorurile, ｢ｩ｣｡ｲｯｮＬ＠
ｦｯｳ｡ｩ
Ｌ＠ ｵｲ｡ｩ＠
etc.) ｣ｯｮｦ･ｲ＠
hemolirnfei ｶ｡ｲｩ＠
ale presiunii
osmotice mai largi ca la vertebrate, dându-le posibilitatea ｳ＠ se adapteze la diferite tipuri de mediu.
organice ale hemolimfei sunt reprezentate prin proteine (albwnine,
- ｓｵ｢ｳｴ｡ｮ･ｬ＠
ｩ＠ lipide care apar sub ｦｯｲｭ＠
de particule, De asemenea,
globuline), glucide Ｈｦｲｵ｣ｴｯｺＩ＠
în hemolitnfa nevertebratelor se ｧｳ･｣＠
multe enzime.
Hemolimfa unor nevertebrate poate circula într-un sistem circulator lacunar
(deschis), venind direct în contact cu celulele corpului, în anumite ｰｯｲｩｵｮ＠
ale organis- "
mului, îndeplinind astfel rolul sângelui ｩ＠ al .limfei de la vertebrate. La alte neverteîntr-un sistem circulator închis, ea având ｣ｯｭｰｺｩ･＠
｣ｯｮｳｴ｡＠
brate, hemolimfa ｣ｩｲｵｬ＠
ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩ＠
caracteristice. În acest caz, schimburile de ｡ｰ＠
ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
se fac prin intermediullichidului ｩｮｴ･ｲｳ｡ｬ
Ｌ＠ care ｳ｣｡ｬ､＠
celulele.
•
ａｭｩｮｴＭｶ＠

care sunt elementele figurate ale sângelui ｩ＠ rolul acestora.!

Elementele figurate din hemolimfa nevertebratelor sunt celule nucleate de forme
diferite, ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
prin ｰｲｯｩ･ｴｬ＠
lor fiziologice mai mult cu globulele albe din
ｆｵｮ｣ｩｬ･＠
lor sunt
sângele vertebratelor. Ele se numesc amibocite ｩ＠ apar la ｮ･ｭｲｩＮ＠
la realizarea mecanismelor de ｡ｰｲ･＠
împotriva ｡ｧ･ｮｩｬｯｲ＠
patogeni.
multiple: ｰ｡ｲｴｩ｣＠
în mediul intern; ｡ｳｩｧｵｲ＠
regenerarea ･ｳｵｴｲｩｬｯ＠
lezate ｩ＠ ｩｮｦｬｵ･｡ｺ＠
care au ｰｴｲｵｮｳ＠
procesele de ｭ･ｴ｡ｯｲｦｺ［＠
unele ｣ｯｮｩ＠
ｰｩｧｭ･ｮ＠
respiratori, asigurând transportul gazelor respiratorii prin mediul intern.
- ｐｩｧｭ･ｮ＠
respiratori la nevertebrate sunt ｩｮ｣ｬｵ＠
în arnibocite sau ､ｩｺｯｬｶ｡＠
în
ｰｬ｡ｳｭ
Ｎ＠ ａ｡
Ｌ＠ de exemplu, numai la ｰｵｩｮ･＠
specii de anelide sângele este incolor, la madin cauza hemoglobinei ､ｩｺｯｬｶ｡ｴ＠
în ｰｬ｡ｳｭ＠
sau ｦｩｸ｡ｴ＠
în globule. În
joritatea fiind ｲｯｵＬ＠
se ｧｳ･ｴ＠
pigmentul hemocianina. de culoare ｡ｬ｢ｳｴｲ［＠
plasma celor mai multe ｭｯｬｵｴ･＠
ｰｵｩｮ･＠
ｭｯｬｵｴ･＠
ｰｯｳ･､＠
în ｰｬ｡ｳｭ＠
ｩ＠ ｨ･ｭｯｧｬ｢ｩｮＮ＠
Sângele artropodelor ｣ｯｮｩ･＠
ｨ･ｭｯｧｬ｢ｩｮ＠
､ｩｺｯｬｶ｡ｴ＠
în ｰｬ｡ｳｭ＠
(la crustaceii infe(la scorpioni ｩ＠ la crustaceii superiori).
riori ｩ＠ la larvele unor insecte), sau ｨ･ｭｯ｣ｩ｡ｮ＠
numai ｦｵｮ｣ｩ｡＠
de transport, pigmenLa majoritatea insectelor, sângele ｰｳｴｲ･｡ｺ＠
tul nu mai are rol respirator, deoarece oxigenul trece direct din trahee în ･ｳｵｴｲｩ＠
ｩ＠
celule.
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Nevertebratele au un volum mai mare de ｨ･ｭｯｬｩｦ＠
în raport cu greutatea corＮ＠ Cantitatea mai mare de ｨ･ｭｯｬｩｦ＠
ｳ･ｲｶｴ＠
'ca ｲ･ｺｶ＠
de ｡ｰ＠
pentru ･ｳｵｴｲｩＬ＠
atunci când mediul devine prea uscat. Volumul hemolimfei ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
ｶ｡ｲｩ＠
mari, dar ｩ＠
ｰｯｳｩ｢ｬｴ＠
rapide de restabilire. Deci, ｩ＠ la nevertebrate ･ｸｩｳｴ＠
mecanisme de ｭ･ｮｩｲ＠
｣ｯｮｳｴ｡＠
a volumului hemolimfei, cât ｩ＠ a diferitelor ei componente (homeostazie) .
ｰｯｲ｡ｬ

ｾｬ･､ｩｵ＠

intern al vertebratelor

La vertebrate. principalele componente ale mediului intern sunt lichidul interlimfa ｩ＠ sângele.
ｩ＠
la vertebrate, o parte din lichidele interne ale corpului se ｡ｦｬ＠
ｲｳｰ￢ｮ､ｩｴ･＠
printre celulele tuturor organelor ｩ＠ ･ｳｵｴｲｩｬｯＮ＠
｡ｬ｣ｴｵｩｮ､＠
lichidul ｩｮｴ･ｲｳｦ｡ｬＮ＠
La nivelul
schimburile de gaze ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
dintre sânge ｩ＠ celule.
acestuia se ｲ･｡ｬｩｺ＠
ｩｮｴ･ｲｳ｡ｬ＠
este colectat de sistemul limfatic ｩ＠
O parte din lichidul din ｳｰ｡ｩｬ･＠
deYine ｬｩｭｦＮ＠
Limfa este ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din ｰｬ｡ｳｭｾ＠
ｩ＠ elemente figurate (limfocite). Compoｺｩ｡＠
acesteia este ｳｩｭｬ｡ｲ＠
cu a plasmei sangvine, exceptând proteinele (care sunt mai
ｰｵｩｮ･Ｉ＠
ｩ＠ lipidele care se ｡ｦｬｾ＠
in cantitate mai mare.
Sângele este un alt component al mediului intern, format din ｰｬ｡ｳｭ＠
ｩ＠ elemente
figurate.
Plasma constituie partea ｬｩ｣ｨ､Ｌ＠
care ｣ｯｮｩ･＠
｡ｰ
Ｌ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
minerale, glucide,
de ､･ｺＮ｡ｳｩｭｬ
Ｎ＠ Elementele figurate sunt reprezentate de
lipide, proteine. gaze, ｰｲｯ､ｵｩ＠
eritrocite (globule ｲｯｩＩ
Ｌ＠ leucocite (globule albe) ｩ＠ tromhocite.
ｳｴｩ｡ｬ

Ｌ＠

ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠

frotiuri de sânge de la diferite vertebrate!

La toate vertebratele, cu ･ｸ｣ｰｩ｡＠
mamiferelor, eritrocitele sunt celule nucleate ｩ＠
au rolul de a transporta gazele implicate în procesul respirator. Gazele respiratorii din
sânge pot fi dizolvate în ｰｬ｡ｳｭ＠
(în ｣｡ｮｴｩ＠
foarte mici) sau se ｡ｦｬ＠
sub forma unor
｣ｯｭ｢ｩｮ｡＠
chimice labile - în eritrocite. Astfel, oxigenul este transportat sub ｦｯｲｭ＠
de
ｯｸｩｨ･ｭｧｬ｢ｮＬ＠
care, la nivelul ･ｳｵｴｲｩｬｯ
Ｌ＠ se descompune în ｨ･ｭｯｧｬ｢ｩｮ＠
ｩ＠ oxigen,
acesta fiind preluat de celule.
Transportul dioxidului de carbon se face în mai ·multe feluri: dizolvat în ｰｬ｡ｳｭＬ＠
sub ｦｯｲｭ＠
de ｣ｯｭ｢ｩｮ｡＠
chitnice (bicarbonatul de sodiu ｩ＠ de pota!>iu) ｩ＠ sub ｦｯｲｭ＠
de
｣｡ｲ｢ｯｨ･ｭｧｬｩｮ＠
în globulele ｲｯｩＮ＠
ｎｵｭｲｬ＠
de globule ｲｯｩ＠
ｶ｡ｲｩｺ＠
cu ｣ｯｮ､ｩｬ･＠
de ｶｩ｡Ｌ＠
activitatea ｩ＠ ｶ￢ｲｴ｡＠
animalului. Astfel, sângele unor specii de ｰ･ｴｩ＠
ｯｳｩ＠
care ｴｲｩ･ｳ｣＠
în iazuri ｩ＠ care au o
are un ｮｵｭｲ＠
mic de eritrocite. La speciile care ｴｲｩ･ｳ｣＠
în
activitate locomotorie ｲ･､ｵｳ＠
apele de ｳｵｰｲ｡ｦ＠
bine oxigenate ale ｭｲｩ＠
ｩ＠ care se ｭｩ｣＠
continuu, ｮｵｭｲｬ＠
eritrocitelor este mult mai mare.
La ｰｳｲｩ＠
ｩ＠ mamifere, animale homeoterme. ｮｵｭｲｬ＠
eritrocitelor devine mai
mare. La mamifere, eritrocitele ｰｯ｡ｲｴ＠
numele de hematii.
·
Leucocitele (globulele albe) sunt prezente în sângele tuturor vertebratelor într-un
ｮｵｭｲ＠
de 600-700 de ori mai mic decât acela al globulelor ｲｯｩＮ＠
Ele sunt ｡ｰｲｴｯｩ＠
organismului împotriva microbilor sau a unor particule ､ｵｮｴｯ｡ｲ･
Ｎ＠
Trombocitele sunt celule tnici, nucleate, prezente în întreaga serie a vertebratelor,
cu ･ｸ｣ｰｩ｡＠
mamiferelor, la care ･ｸｩｳｴ＠
plachete sangvine; acestea sunt fragmente de celule, cu rol important în coagularea sângelui.
ｍ･ｮｩｲ｡＠
｣ｯｮ･ｴｲ｡ｩ＠
mediului intern ｩ＠ a ｦｵｮ｣ｩｬｯｲ＠
acestuia, în orice ｣ｯｮ､ｩ＠
ecologice, se ｲ･｡ｬｩｺ＠
cu ajutorul a numeroase mecanisme de reglare, îndeosebi de
ordin nervos ｩ＠ endocrin.
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LICHIDELOR CORPULUI
ｃｉｒｕｌａ＠

se ｯ｢ｳｾｲｶ＠

O

cu
､｡ｴ＠
｡ｰｲｩ＠

In seria
｡ｮｩｭｬ＠

｡ｰｲｩ＠

mediului intern cu o ｣ｯｭｰｺｩ･＠
ｳｰ･｣ｩｦ＠
ｩ＠ relativ ｣ｯｮｳｴ｡
unor structuri specializate, care constituie sistemul circulator.
･ｸｩｳｴ＠
､ｯｵ＠
tipuri de sistem circulator: deschis (lacunar)

Ｌ＠

ｩ＠

închis.

Sistemul circulator deschis se ｣｡ｲｴ･ｩｺ＠
prin aceea ｣Ｎ＠ în anunlite regiuni.
vasele sunt lipsite de ｰ･ｲｩ＠
proprii. deschizându-se in lacune ale corpului. Acest tip de
sistem circulator este întâlnit nwnai la nevertebrate.
întrerupere
Sistemul circulator închis este format dintr-un sistem de vase ｦｲ＠
între ele, realizând un circuit continuu. Acest tip de sistem circulator este întâlnit la
toate vertebratele ｩ＠ foarte rar la nevertebrate:
ｃｩｲ｣ｵｬｾ｡＠

la ｮ･ｾ

ﾷ ･ｲｴ｢｡＠

La protozoare, Ｌ Ｎ｣ｩｲｵｬ｡Ｂ＠
este ￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠
de ｣ｵｲ･ｮｩ＠
citoplasmatici: prin sistemul de pori ｩｮｨ｡ｬ＠
la spongieri ｩ＠ cel gastrovascular la celenterate; prin lactmele caｶｩｴ＠
corpului în care ｣ｩｲｵｬ＠
hemolirnfa. ｦｲ＠
o ､ｩｲ･｣＠
､･ｦｩｮｴ
Ｌ＠ la ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮ＠
ｩ＠
ｮ･ｭ｡ｴｬｩＮ＠
Sistemul circulator apare pentru prima ､｡ｴ＠
în seria ｡ｮｩｭｬ＠
la neｭ･ｲｩｮ＠
(fig. 65). El este de tip închis, fiind ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
din ､ｯｵ＠
sau trei vase longitudinale, legate la cele ､ｯｵ＠
･ｸｴｲｭｩ＠
prin lacune cu ｰ･ｲｩ＠
ｳｵ｢ｩｲ
Ｎ＠ ｃｩｲ｣ｵｬ｡＠
"sângelui"
în vase nu are sens precis; ea se face atât anterior, cât ｩ＠ posterior ｩ＠ este ､･ｴｲｭｩｮ｡＠
de
･ｸｩｳｴｮ｡＠
･ｳｵｴｬｩ＠
muscular contractil din ｐ･ｲｩ＠
vasului dorsat
Anelidele, în marea lor majoritate, au un sistem
Ｌ＠ în general, din ､ｯｵ＠
vase loncirculator închis, ｡ｬ｣ｴｵｩ
gitudinale (unul dorsal ｩ＠ altul ventral). care se ｬ･｡ｧ＠
între ele printr-o ｲ･｡＠
de capilare unde au loc schimburile de gaze ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
între sânge ｩ＠ ･ｳｵｴｲｩＮ＠
• În figura 66 ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
｣ｩｲｵｬ｡＠
sângelui la ane"
sensul indicat de ｳｧ･ｩＮ＠
Vasul dorsal este
lide. ｕｲｭｩ＠
colector: din el sângele este împins cu ajutorul ｭｵ｣ｨｩﾭ
lor din ｰ･ｲｩ＠
corpului prin capilarele transversale î_n
vasul ventral, care, la rândul ｳｵＬ＠
distribuie sângele la
organele interne.
• ｆ｡｣･ｩ＠
､ｩｳ･｣｡＠
unei ·râme ｩ＠ ｶ･ｩ＠
observa ｣＠ ani- ·
malul ｰｲ･ｺｩｮｴＬ＠
între cele ､ｯｵ＠
vase longitudiruile prinritnlic. Acestea
cipale, inele vasculare, care se ｣ｯｮｴｲ｡＠
ｰｯ｡ｲｴ＠
numele de "inimi".
Sistemul circulator al ｭｯｬｵｴ･ｲ＠
este un sistem
(care apare pentru prima
deschis, format din ｩｮｭ＠
､｡ｴＩＬ＠
vase, lacune ｩ＠ sinusuri Ｈｳｰ｡ｩ＠
înguste).
Inima are o ｰｯｺｩ･＠
､ｯｲｳ｡ｬ＠
ｩ＠ este ｩｮ｣ｬｵｳ＠
într-o
cavitate ｰ･ｲｩ｣｡､Ｎ＠
rest al ｣｡ｶｩｴ＠
celonlice. Majoritaau inima ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
din ､ｯｵ＠
atrii ｩ＠ un
tea ｭｯｬｵｴ･ｲ＠
sângele oxiventricul musculos. Ventriculul ｰｯｭ･｡ｩＮ＠
genat în artere, care se distribuie la toate organele, în
mod indirect, prin lacunele din ･ｳｵｴｲｩ
Ｎ＠ Aici sângele ce､･｡ｺ＠
oxigenul ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
nutritive . ｩ＠ se ￮ｮ｣｡ｲ＠
cu
col ｩ＠ ｰｲｯ､ｵｩ＠
de ､･ｺ｡ｳｩｮｬＬ＠
care ajung prin

Fig. 65. Sistemul circulator la
ｮ･ｭｲｩＮ＠
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Capi/are

Inimi

Vas ventral

Fig. 66. Sistemul circulator la anelide.

intermediul sinusurilor la branhii, ｰｬｭ￢ｮｩ＠
ｩ＠ organele de ･ｸ｣ｲｩ
Ｎ＠ Sângele oxigenat la
nivelul branhiilor ｩ＠ ｰｬｭ￢ｮｩｯｲ＠
se întoarce la ｩｮｭ
Ｌ＠ tot prin sinusuri ｩ＠ vene aferente
ｰｴｲｵｮ､･＠
în atrii. de unde ajunge din nou în ventricul.
ｅｸ｣･ｰｩ＠
fac cefalopodele, la care sistemul circulator este închis, între artere ｩ＠
vene interpunându-se o ｲ･｡＠
｣｡ｰｩｬｲ＠
(fig. 67).
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o ritmicitate proprie, ｮｵｭｩｴ＠
automatism.
Inima ｭｯｬｵｴ･ｲ＠
Sistemul circulator al artropodelor este deschis, deoarece sîngele nu ｣ｩｲｵｬ＠
nudorsal este ￮ｮ｣ｯｪｵｲ｡ｴ＠
mai prin vase închise, ci ｩ＠ prin lacune ｩ＠ sinusuri. Inima ｳｩｴｵ｡＠
de pericard, cu care ｣ｯｭｵｮｩ＠
prin multe perechi de orificii mici, numite osteole.
ｄｵｰ＠
cum ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
în figura 68, inima insectelor este ｦｯｲｭ｡ｴ＠
din mai
între ele. La majoritatea
multe compartimente numite ventricu/ite, care ｣ｯｭｵｮｩ＠

t

lntmi
branhia/e

1

..._

Ventf'ICtJI

Fig. 67. Sistemul circulator la cefalopode.
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Fig. 68. Sistemul circulator la insecte.

artropodelor, inima se ｣ｯｮｴｩｵ＠
anterior ｩ＠ posterior, cu câte o ｡ｲｴ･Ｌ＠
posterior al inimii este închis
organele interne. La insecte, ｣｡ｰｴｵｬ＠
cu o ｡ｲｴ･Ｌ＠
care ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu cavitatea corpului.
· se ｣ｯｮｴｩｵ＠
Sistemul arterial este bine dezvoltat la formele care ｲ･ｳｰｩ＠
ｰｬｭ￢ｮｩ
Ｍ ｩ＠ redus la grupele cu ｲ･ｳｰｩ｡＠
ｴｲ｡ｨ･ｬＮ＠
•
•

ｅｸｰｬｩ｣｡＠
ｕｲｭｩ＠

｣ｩｲｵｬ｡＠

ｩ＠

care se ｲ｡ｭｩｦ｣＠
la
numai cel anterior
prin branhii ｩ＠

care este cauza!
sângelui la insecte1 în figura 68!

pri- osteole, iar de aici în artere, apoi în laDin pericard sângele trece în ｩｮｭ＠
cune unde se distribuie la ･ｳｵｴｲｩＬ＠
transportând oxigenul ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
nutritive. De
aici, sângele venos este colectat în sinusuri, de unde trece în venele branhiale ｩ＠ pulmonare eferente, care îl ｴｲ｡ｮｳｰｯ＠
la branhii ｩ＠ ｰｬｭ￢ｮｩＮ＠
unde este oxigenat. De la organele respiratorii, prin sinusuri ｩ＠ vene branhiale ｩ＠ pulmonare eferente, sângele oxigenat
ajunge in pericard. de unde este aspirat prin osteole în ｩｮｭＮ＠
Pe ｬ￢ｮｧ＠
｣ｯｮｴｲ｡ｩｬ･＠
inimii, un rol important in ｣ｩｲｵｬ｡＠
sângelui îl au ｶ｡ｲｩｬ･＠
de presiune create în abdomen prin ｭｩ｣ｲｬ･＠
respiratorii ale corpului.

ｃｩｲ｣ｵｬ｡＠

sângelui la cordate

Sistemul circulator al urocordatelor este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
din ｩｮｭＬ＠
vase ｩ＠ lacune. Prin
sale alternative. inima împmge sângele în vasele anterior ｩ＠ posterior ｩ＠ de
aici în sistemullacunar.
｣ｯｮｴｲ｡ｩｬ･＠

Cet'alocordatelc au un sistem circulator de tip închis, lipsit de ｩｮｭＮ＠
ｆｵｮ｣ｩ｡＠
acesteia este ｳｵｰｬｩｭ･ｮｴ｡＠
de contractilitatea sinusului venos ｩ＠ de bulbili, ｦｯｲｭ｡ｩｵｮ＠
. contractile de la baza arterelor. Sistemul venos este legat direct de sistemul arterial
(lipsesc capilarele), iar sângele este incolor.
La ,·ertebrate sistemul circulator este format din: ｩｮｭＬ＠
artere care ｴｲ｡ｮｳｰｯ＠
sângele în corp, capilare care pun in ｬ･ｧｴｵｲ＠
arterele cu venele, ｩ＠ venele ce conduc
Ｎ＠ Deci, sistemul circulator este închis.
sângele la ｩｮｭ
În ｡ｦｲ＠
de sistemul circulator sangvin, la vertebrate, ca ｩ＠ la unele nevcrtebrate,
･ｸｩｳｴ＠
ｩ＠ sistemul limfatic, care ､ｲ･ｮ｡ｺ＠
lirnfa.
(fig . 69), ｰｯｳ･､＠
o ｲ･ｳｰｩ｡＠
Vertebratele tipic acvatice, ciclostomii ｩ＠ ｰ･ｴｩ＠
｢ｲ｡ｮｨｩｬＮ＠
Prin ｩｮｭ＠
｣ｩｲｵｬ＠
numai sânge ncoxigenat (venos) ce vine din corp, prin sistemul de vene, la sinusul venos apoi în atriu ｩ＠ în ventricul, de unde este pompat în
Ｌ＠ la branhii, unde este oxigenat. Sângele
bulbul artcrial ｩ＠ de aici, prin aorta ｶ･ｮｴｲ｡ｬ
oxigenat ｣ｩｲｵｬ＠
de la branhii în corp, prin aorta ､ｯｲｳ｡ｬ
Ｎ＠ la difentele organe ｩ＠ ･ｳｵｴｲｩＮ＠
unde ｣ ･ ､･｡ｺ＠
02 ｩ＠ se ￮ｮ｣｡ｲ＠
cu co2. Deci, ｣ｩｲｵｬ｡＠
sângelui la aceste animale este
￮ ｮ｣ｨｩｳ＠
ｩ＠ ｳｩｭｰｬ
Ｎ＠ Prin ｣ｩｲｵｬ｡･＠
ｳｩｭｰｬ＠
se ｩ ｮ･ｬｧ＠
｣ Ｌ＠ într-un circuit, sângele trece
numai o ､｡ｴ＠
prin ｩｮｭ
Ｎ＠
Activitatea ｲｩｴｭ｣＠
a inimii ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
este ｣ｯｲ､ｮ｡ｴ＠
de ganglioni ｮ･ｲｶｯｩ＠
care se
｡ｦｬ＠
în ･ｳｵｴｬ＠
miocardic.
ｃｩｲ｣ｵｬ｡＠
sângelui la ciclostomi ｩ＠ ｰ･ｴｩ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
deza\'antajul ｣ Ｎ＠ pe traseul vaselor, se pierde o mare parte din presiunea ｴｲ｡ｮｳｭｩ＠
sângelui de ｩｮｭ
Ｎ＠ Inima ｰｯｭ･｡ｺ＠
sânge spre branhii. sub o presiune ｲｩ､｣｡ｴＮ＠
dar capilarizarea foarte · ｢ｯｧ｡ｴ＠
a acestora
､･ｴｲｭｩｮ＠
o ｲ･ｺｩｳｴｮ＠
mare, care scade presiunea. Începând cu tetrapodele inima trimi.te sângele direct ｣ｴｲ･＠
ｰｬｭ￢ｮｩ＠
ｩ＠ ･ｳｵｴｲｩｬ＠
corpului, realizându-se o ､ｵ｢ｬ＠
｣ｩｲｵｬ｡･
Ｎ＠
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Fig. 69. Sistemul drculator la ｰ･ｴｩＮ＠

Un sistem ｣ｵｬ｡ｴｯｾ＠
mai complicat ･ｸｩｳｴ＠
la dipnoi, unde apare ｩ＠ o respiratie
Ｌ＠ prin plamâni; de la ｰｬｭ￢ｮｩ＠
ｰｬ･｡｣＠
o ｶ･ｮ＠
ce aduce sânge oxigenat în partea
ｳｴ￢ｮｧ＠
a atriului, incomplet separat printr-un sept, ca ｩ＠ vcntriculul.
La aceste ､ｯｵ＠
grupe de animale sistemul limfatic este bine dezvoltat, format
dintr-o dilatare Ｈｩｮｭ＠
ｬｩｭｦ｡ｴ｣Ｉ
Ｌ＠ vase ｩ＠ ganglioni limfatici.
La amfibieni, ､｡ｴｯｲｩ＠
｡ｰｲｩ･＠
ｲ･ｳｰｩ｡＠
pulmonare, sistemul circulator este
deosebit de acela al ｰ･ｴｩｬｯｲ
Ｎ＠ Pentru prima ､｡ｴ＠
în seria vcrtebratclor are loc separarea
atriului în ､ｯｵ＠
compartimente: atriul drept ｩ＠ atriul stâng.
｡･ｲｩｮ
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Fig. 70. Sistemul circ:ulator la amfibieni.

• ｕｲｭｩ＠
în figura 70 sensul în care se ､･ｳｦｯ｡ｲ＠
｣ｩｲｵｬ｡＠
sângelui la
amfibieni!
în siSângele venos (neoxigenat) adus de sistemul venos (venele cave) se ｶ｡ｲｳ＠
timp, în atriul stâng ｰｴｲｵｮ､･Ｌ＠
prin venusul venos ｩ＠ de aici în atriul drept. În ｡｣･ｬｩ＠
nele pulmonare, sânge oxigenat de la ｰｬｭ￢ｮｩＮ＠
Prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩｬ･＠
atriilor, în ventricul este împins atât sânge neoxigenat. cât ｩ＠
sânge oxigenat. În ventricul. sângele este numai ｰ｡ｲｩｬ＠
amestecat, ､｡ｴｯｲｩ＠
unor forｭ｡ｩｵｮ＠
anatomice speciale de la acest nivel (bulb arterial, ｶ｡ｬｵ＠
ｳｰｩｲ｡ｬＩＮ＠
De aceea,
partea ､ｲ･｡ｰｴ＠
a ventriculului ｣ｯｮｩ･＠
sânge venos, iar cea ｳｴ￢ｮｧ
Ｌ＠ sânge arterial. În
timpul sistolei ventriculare, sângele venos ｰｴｲｵｮ､･＠
în arterele pulmonare ｩ＠ cutanee
unde va fi oxigenat; ｡ｬｴ＠
parte a sângelui (amestecat) ｰｴｲｵｮ､･＠
in cârjele aortice, de
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unde prin aorta ､ｯｲｳ｡ｬ＠
va alimenta tot trunchiul: sângele arterial ｰｴｲｵｮ､･＠
în arterele
carotide, care ｴｲ｡ｮｳｰｯ＠
sânge oxigenat la cap.
Deci ｣ｩｲｵｬ｡＠
sângelui la amfibieni este ､ｵ｢ｬＬ＠
￮ｮ｣ｨｩｳ＠
ｩ＠ ｩｮ｣ｯｭｰｬ･ｴ＠
(sânge cu
0 2 ｩ＠ C02).
Inima amfibienilor, ca ｩ＠ a ｰ･ｴｩｬｯｲＬ＠
este ｬｩｰｳｴ＠
de vase proprii, ｮｵｴｲｩ｡＠
fiind asiｧｵｲ｡ｴ＠
de sângele din ｣｡ｶｩｴｬ･＠
ei.
ｅｸ｣ｩｴ｡ｬ･＠
､･｣ｬ｡ｮｴｯｲ＠
ale ｣ｯｮｴｲ｡ｩ･＠
inimii iau ｮ｡ｴ･ｲ＠
în ￮ｮｳｵｩ＠
ｭｵ｣ｨｩｬ＠
inimii, într-un ･ｳｵｴ＠
special, ･ｳｵｴｬ＠
nodal, la care se ｡ｳｯ｣ｩｺ＠
ｩ＠ trei ganglioni ｮ･ｲｶｯｩ＠
care
ｲ･｡ｬｩｺ＠
automatismul inimii.
Sistemul limfatic este foarte bine dezvoltat, fiind format din vase profunde ｩ＠ suamfibieni, pe traseul vaselor limfatice se ｡ｦｬ＠
perficiale (sub piele). La cei mai ｭｵｬｩ＠
ｮｩｴ･＠
､ｩｬ｡ｴｲ＠
numite inimi limfatice. Lipsesc ganglionii limfatici.
ca ｩ＠ la amfibieni, din ｡｣･ｬｩ＠
eleLa reptile, sistemul circulator este ｡ｬ｣ｴｵｩＬ＠
mente, având ￮ｮｳ＠
ｵｲｭｴｯ｡･ｬ＠
deosebiri: atriul drept este mai voluminos decât cel
stâng, iar ventriculul are ｰ･ｲｩ＠
mai ｧｲｯｩ＠
ｩ＠ un sept la mijloc, care îl împarte incomplet
în ､ｯｵ＠
camere. La crocodili, separarea în ､ｯｵ＠
ventricule este ｣ｯｭｰｬ･ｴＬ＠
dar sângele
prin organism este amestecat, ､｡ｴｯｲｩ＠
celor ､ｯｵ＠
cârje aortice, care comucare ｣ｩｲｵｬ＠
ｮｩ｣＠
între ele printr-un orificiu (cârja ､ｲ･｡ｰｴ＠
｣ｯｮｩ･＠
sânge oxigenat pe care îl ｰｲｩｭ･ｴ＠
<li;n ventriculul stâng, iar cea ｳｴ￢ｮｧＬ＠
sânge venos, din ventriculul drept).
• Cu ajutorul figurii 71
､･ｳ｣ｲｩ＠

mica ｩ＠ marea ｣ｩｲｵｬ｡･＠

este ､ｵ｢ｬＬ＠
Deci, ｩ＠ la reptile, ｣ｩｲｵｬ｡＠
este format tot din vase ｩ＠ lacune, care se

￮ｮ｣ｨｩｳ＠
ｧｳ･｣＠

P!ârrin

Ficat

Fig. 71. Sistemul·circulator la reptile.
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la reptile!

ｩ＠ ｩｮ｣ｯｭｰｬ･ｴＮ＠
Sistemul limfatic
sub piele ｩ＠ în jurul arterelor: vasele
mari se deschid în sistemul venos
(sangvin). La reptile se întâlnesc ｩ＠
､ｯｵ＠
inimi limfatice.
ｩ＠ mamifere, cirLa ｰｳｲｩ＠
｣ｵｬ｡ｩ＠
este ￮ｮ｣ｨｩｳＬ＠
､ｵ｢ｬ＠
ｩ＠
com- ·
ｰｬ･ｴＬ＠
reprezentând forma cea mai
ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡ｴ＠
a ｦｵｮ｣ｩ･＠
circulatorii.
inima este mai
La ｰｳｲｩＬ＠
mare în ｣ｯｭｰ｡ｲｩ･＠
cu a celorlalte .
vertebrate Ｈｲ｡ｰｯｴ＠
la dimensiuｮ･｣ｳｩｴｬｯｲ＠
nile corpului), ､｡ｴｯｲｩ＠
de satisfacere a cheltuielilor energetice considerabile din timpul zborului ｩ＠ ·de ｭ･ｮｩｲ＠
a temperaturii
corporale constante. Inima ｰｳｲｩﾭ
lor are ､ｯｵ＠
atrii complet separate
printr-un sept interatrial ｩ＠ ､ｯｵ＠
ventricule, de asemenea, complet
separate prin septul interventricular. Atriile ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu ventriculele, ca ｩ＠ la celelalte vertebrate. De
remarcat ｩ＠ faptul ｣＠ ｰｳｲｩｬ･＠
au
numai cârja ｡ｯｲｴｩ｣＠
､ｲ･｡ｰｴＮ＠

ｾﾷ＠

...ｾ

ＺＮａｲｴ･＠

pulmonare

ｾ

Vene cave
superioare
Atriu drept

Ｗ ｖ･ｮ＠

pulmonare
triu slâlg

Cârja aorticâ

Ventricul stâng
Ventricul
､ｲｾｰｴ＠

Fig. 72. Sensul ｣

•

pe figura 72 sensul ｣ｩｲｵｬ｡･＠
ｕｲｭｩ＠

ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ

･ ｩ＠

sângelui la ｰ

ｳ ｲｩ

Ｎ＠

sângelui la ｰｳｲｩＡ＠

Sângele venos este adus din corp în atriul drept prin vena ｣｡ ｶ＠ ｳｵｰ･ｲｩｯ｡＠
ｩ＠ prin
ｩｮｦ･ｲｯ｡
Ｌ＠ iar din atriu prin ｡ｴｲｩｬｳｯ＠
Ｌ＠ este împins în ventriculul drept.
vena ｣｡ｶ＠
care conDe aici, cu ajutorul sistolei ventriculare, sângele ajunge în artera ｰｵｬｭｯｮ｡ｲ＠
duce sângele venos spre cei doi ｰｬｭ￢ｮｩ
Ｌ＠ unde are loc schimbul de gaze. Sângele oxigenat se întoarce prin venele pulmonare în atriul stâng, trece în ventriculul stâng, de unde
este împins în artera ｡ｯｲｴ＠
､ｲ･｡ｰｴ
Ｌ＠ care distribuie sângele în tot corpul. Din cârja aorｴｩ｣＠
､ｲ･｡ｰｴ＠
se desprind arterele carotide, care ｴｲ｡ｮｳｰｯ＠
sângele la cap. La celule ｩ＠
･ｳｵｴｲｩ＠
sângele ｣･､｡ｺ＠
0 2 ｩ＠ se ￮ｮ｣｡ｲ＠
cu C02, întorcându-se din nou la ｩｮｭ＠
prin
sistemul venos.
·
Automatismul cardiac este determinat de ･ｳｵｴｬ＠
nodal, din ｩｮｭＮ＠
Sistemul limfatic este format din ､ｯｵ＠
canale toracice, care au ｰ･ｲｩ＠
ｰｲ･ｶｺｵｩ＠
cu valvule ce ､･ｴｲｭｩｮ＠
｣ｩｲｵｬ｡＠
limfei într-o ｳｩｮｧｵｲ＠
､ｩｲ･｣Ｎ＠
În final, limfa ajunge în
sistemul venos. În sistemullimfatic.al unor specii de ｰｳｲｩ＠
Ｈ ｲ｡＠
ｩ＠ gâsca) apar ｧ｡ｾｬｩﾭ
onii limfatici.
o ､ｩｳ･｣＠
la ｯ｢ｬ｡ｮ＠
sau cobai. ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
• ｅｦ･｣ｴｵ｡ｩ＠
tatea ｴｯｲ｡｣ｩＬ＠
deasupra diafragmei, între cei doi ｰｬｭ￢ｮｩ
stâng. Pericardul este
vârful orientat spre ｰｬｭ￢ｮｵ＠
atriile având ｰ･ｲｩ＠
ｳｵ｢ｩｲ
Ｌ＠ iar ventriculele ｰ･ｲｩ＠
ｧｲｯｩ
•
ｕｲｭｩ＠

pe figura 73
｣ｩｲｵｬ｡＠

｣＠
Ｎ＠
ｳｵ｢ｩｲ･

inima este ｳｩｴｵ｡＠
Ea are o ｦｯｲｭ＠
Ｎ＠ Inima este ｴ･ｲ｡｣ｭｬ

Ｌ＠ ｭｵｳ｣ｬｯｩ

｣ｯｮｩ

în caviＬ＠ cu
Ｌ＠

Ｎ＠

sângelui la mamifere!

• În atriul drept se deschid vena ｣｡ ｶ ＠ ｡ｮ ｴ･ ｲｩ ｯ｡ｲ＠
ｩ＠ vena ｣｡ｶ＠
ｰｯｳｴ
･ ｲｩｯ｡
Ｌ＠ care
aduc din corp sângele ￮ｮ｣ｲ｡ｴ＠
cu dioxid de carbon. Venele pulmonare, în ｮｵｭｲ＠
de
sângele oxigenat în atriul stâng. Din ventriculul drept se desprinde
patru, ｴｲ｡ｮｳｰｯ＠
6 - Biologie, el. a X--a.
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Fig. 74. Tipuri de inimi la vtrtebrate.

primite, sistemul nervos ｳｯｬｩ｣ｴ＠
aparatului cardiovascular . o serie de
de adaptare. În timpul unui efort fizic excesiv, ｩｲｧ｡＠
ｭｵｳ｣ｬ｡ｲ＠
｣ｲ･ｴ＠
de 10-20
ori, concomitent cu consumul de oxigen.
ｩｮｦｯｲｭ｡ｬ＠

ｲ･｡｣ｩ＠

TEME
-

rolul mediului intern.

ｐｲ･ｺｮｴ｡ｩ＠

ｍ･ｮｩｯ｡＠

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
principalele etape ale ･ｶｯｬｵｩ＠
sistemului circulator la vertebrate.

Ｍｒ･｣ｵｮｯ｡ｴｩ＠

ｩ＠

figura 74.
Ｍｅｸｰｬｩ｣｡＠

inima principalelor tipuri de vertebrate, ｰｲ･ｺｮｴ｡＠

｣ｯｭｰ｡ｲｩ＠

de ce inima se ｣ｯｮｴｲ｡＠

ＲＮｾ＠

ｅｘｃｒｉａ＠

în

ｩ＠ în aflua organismului.

ÎN SERIA ａｎｉｍｌ＠

în procesele de ･ｸ｣ｲｩ＠
se ･ｬｩｭｮ＠
din organism ｰｲｯ､ｵｩ＠
finali de metabolism, ca
amoniac, uree, acid urie etc. ; de asemenea, se mai ･ｬｩｭｮ＠
｡ｰ＠
ｩ＠ o serie de ｳｲｵｩ＠
minerale, precum ｩ＠ diferite ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
ajunse incidental în organism, ca medicamente, subｳｴ｡ｮ･＠
neutiliz.abile sau cu ｡｣ｩｵｮ･＠
ｴｯｸｩ｣＠
etc. Pe ｬ￢ｮｧ＠
eliminarea ｰｲｯ､ｵｩｬ＠
nefolositori
ｩ＠ toxici, ･ｸ｣ｲｩ｡＠
intenr:ine în homeostazia mediului intern al organismului, ｭ･ｮｩ￢､＠
relativ ｣ｯｮｳｴ｡＠
｣ｯｭｰｺｩ｡＠
în ｡ｰＬ＠
ｳｲｵｩ＠
minerale ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
organice ale acestuia.
ｅｸ｣ｲ･ｩ｡＠

la nevertebrate

Grupele de nevertebrate ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
o mare vaietate de organe excretoare.
ｩ＠ unii spongieri de ｡ｰ＠
dulce au ca organite excretoare vacuolele
pulsatile. Majoritatea nevertebratelor au organe excretoare specializate, tubulare, care
extrag ｰｲｯ､ｵｩ＠
de ･ｸ｣ｲｩ＠
din mediul intern, eliminându-i la exterior ￮ｭｰｲ･ｵｮ＠
cu apa
ｩ＠ ｳｲｵｩｬ･＠
minerale.
o În figura 75 ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
vacuola ｰｵｬｳ｡｢ｩ＠
care ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
｣ｯｮｴｲ｡ｩ＠
ritmice, în
cursul ｣ｲｯ｡＠
｣ｯｮｩｵｴｬ＠
ei este ･ｸｰｵｬｾｴＮ＠

Protozoarele

La protozoarele
ｩ＠ ｩ･ｲｬｯ＠
reglare a ｩｮｴｲｬｯ＠
ｩ＠

spongierii de ｡ｰ＠
de ｡ｰ＠
ｩ＠ ｳｲｵｩ＠

dulce, vacuola ｰｵｬｳ｡ｴｩ＠
minerale.
￮ｮ､･ｰｬｩｴ＠

ｩ＠

rol de
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Ｚ･ｰｵｬｳ＠

ｾ
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Fig. 75. Parameciul Ｈ･ｸ｣ｲｩ｡Ｉ

·'

Ｎ＠

La spongierii marini ｩ＠ la celenterate nu se ､ｩｦ･ｲｮ｡ｺ＠
organe excretoare. Coanocitele spongierilor ｩ＠ sistemul de canale care se deschid în cavitatea ｡ｴｲｩｬ＠
contribuie
la eliminarea ｰｲｯ､ｵｩｬ
Ｌ＠ o ､｡ｴ＠
cu fluxul de ｡ｰ＠
care ｳｴｲ｢｡･＠
corpul. La fel ｦｵｮ｣ｩｯﾭ
ｮ･｡ｺ＠
ｩ＠ sistemul gastrovascular al celenteratelor.
"Pentru prima ､｡ｴ＠
în seria animalelor. organele de ･ｸ｣ｲｩ＠
apar la ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮＮ＠
Acestea sunt reprezentate de protonefridii, ｡ｬ｣ｴｵｩ･＠
dintr-un sistem de canale ramificate în parenchim, ｰｲ･ｶｺｵｴ＠
la ｣｡ｰｴ＠
cu câte o ｣･ｬｵ＠
cu ｦｬ｡ｭｵｲ＠
ｶｩ｢ｲ｡ｴｬ＠
(fig. 76). Apa
ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬ＠
de ･ｸ｣ｲｩ＠
ｰｴｲｵｮ､＠
în celula cu ｦｬ｡ｭｵｲ＠
ｶｩ｢ｲ｡ｴｬ＠
prin difuziune ｩ＠ osｭｯｺＬ＠
iiu de aici. prin ｭｩ｣ｲｬ･＠
'cililor, lichidul ｳｴｲ｢｡･＠
canalele colectoare ｩ＠ este eliminat la exterior prin porii excretori.
Protonefridia, pe ｬ￢ｮｧ＠
ｦｵｮ｣ｩ｡＠
excretoare, ￮ｮ､･ｰｦｩｴ＠
ｩ＠ un rol important în
osmoreglare.
La anelide, sistemul excretor este reprezentat de metanefridii (fig. 77). Ele sunt
formate din tuburi ￮ｮ｣ｯｬｩｴ･
Ｌ＠ care ｣ｯｭｵｮｩ＠
pe de o parte, cu cavitatea ｧ･ｮｲ｡ｬ＠
a

Ajlnie ci/iata

Celula cu
vtbra t ｩｬ＠
ｦｬｯｭｵｲ＠

Fig. 76. Sistemul excretor la planarie.
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Fig. 77. Sistemul excretor la anelide.

corpului printr-o pâlnie ｣ｩｬ｡ｴＮ＠
iar pe de ｡ｬｴ＠
parte, cu e:\.teriorul, printr-un por situat pe
Ｎ＠ În pâlnia ｣ｩｬ｡ｴ＠
trec din celom, prin filtrare, ｰｲｯ､ｵｩ＠
de ･ｸ｣ｲｩ＠
segmentul ｵｲｭｴｯ
｡ｺｯｴｩ＠
(amoniac. uree. ｣ｲ･｡ｴｩｮＩ
Ｎ＠ apa ｩ＠ ｳｲｵｩｬ･＠
minerale, iar în ｰｯｲｩｵｮ･｡＠
mijlocie a
Urina astfel ｦｯｲｭ｡ｴ＠
este ･ｬｩｭｮ｡ｴ＠
la exterior. Propultubului se reabsorb unele ｳｲｵｩＮ＠
sarea coloanei de lichid în lungul tubilor este ｦ｡ｶｯｲｩｺｴ＠
de ｢ｴ｡ｩ＠
cililor din zona
｣｡ｰｴｵｬｩ＠
inferior al metancfridiilor.
este constituit din 1-6 perechi de metanefridii
Sistemul excretor al ｭｯｬｵｴ･ｲ＠
în pericard, iar cu
modificate sau organele lui Bojanus, care se deschid cu un ｣｡ｰｴ＠
｣･ｬ｡ｴ
Ｌ＠ în cavitatea ｰ｡ｬ･
Ｎ＠
G a s t e r o p o d e 1 e t e r e s t r e ･ｬｩｭｮ＠
prin ｵｲｩｮ＠
acid urie, iar cele marine
- amoniac; la bivalvele de ｡ｰ＠
dulce, sistemul excretor ｪｯ｡｣＠
ｩ＠ rol osmoreglator.
ｅｸｰｬｩ｣｡＠

care este cauza!

Organele excretoare ale artropodelor sunt foarte variate ca
ｰｯｺｩ･

Ｌ＠

origine
ｩ＠

ｳｴｲｵ｣Ｎ＠

La crusta cei (racul de râu) ･ｘｩｳｴ＠
1-2 glande antenare (metanefridii modificate), situate la baza antenelor. Glanda ｡ｮｴ･ｲＬ＠
｣ｵｮｯｳｴ＠
sub numele de glanda
verde, este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
dintr-un sac celomic, labirintul ce ｣ｯｮｩ･＠
granule verzi, tubul colector lung ｩ＠ vezica excretoare care se deschide printr-un por la exterior.
Urina ｦｯｲｭ｡ｴ＠
prin filtrare în sacul celomic este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
din ｡ｰＬ＠
ｳｲｵｩ＠
minerale
ｩ＠ ｰｲｯ､ｵｩ＠
de ･ｸ｣ｲｩ
［＠ ei i se ｡､ｵｧ＠
în labirint componenta ｯｲｧ｡ｮｩ｣＠
ｩ＠ apoi, la nivelul
tubului colector lung, are loc o ｲ･｡｢ｳｯｩ＠
a ｳｲｵｩｬｯ＠
minerale, astfel încât urina ｦｩｮ｡ｬ＠
este ｨｩｰｯｴｮ｣＠
ｦ｡＠
de mediul intern Ｈ｣ｯｮｩ･＠
ｭｵｬｴ＠
｡ｰ＠
ｩ＠ mai ｰｵｩｮ･＠
ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
minerale). La crustaceii marini, volumul de ｵｲｩｮ＠
este mai redus, iar aceasta este ｩｺｯｴｮ｣＠
(are ｡｣･ｩ＠
｣ｯｮ･ｴｲ｡ｩ＠
cu mediul intern), deoarece tubul colector este mai scurt, iar
procesele de ｲ･｡｢ｳｯｩ＠
sunt mai reduse.
Organele excretoare ale a r·a h n i d e 1 o r ｩ＠ i n s e c t e 1 o r sunt reprezentate
de tuburile lui Malpighi, al ｣ｲｯ＠
ｮｵｭｲ＠
ｶ｡ｲｩｺ＠
între 2-200. Acestea au forma unor tu｢ｵｯ｡ｲ･＠
ｩ＠ se deschid în intestin (v. fig. 57).
Prin tuburile Malpighi se ｲ･｡ｬｩｺ＠
o mare economie de ｡ｰＬ＠
aceasta constituind
ｰ･ｲｩｬｯ＠
o adaptare la mediul terestru. Lichidul din tuburi, drenat prin ｣ｯｮｴｲ｡ｩｬ･＠
acestora, ｳｵｦ･ｲ＠
un puternic proces de ｲ･｡｢ｳｯｩ＠
a apei ｩ＠ a ｳｵ｢ｴ｡ｮ･ｬｯｲ＠
de care organismul are nevoie, nu numai la acest nivel, ci ｩ＠ în intestinul terminal. Economia de ｡ｰ＠
se ｲ･｡ｬｩｺ＠
ｩ＠ prin eliminarea ､･ｵｲｩｬｯ＠
azotate sub ｦｯｲｭ＠
de ｳｲｵｩ＠
greu solubile
(acid urie).
·

• Disecaｩ＠ gândacul de ｢ｵ｣ｴｲｩ･
tuburile Malpighi, în ｮｵｭｲ＠
ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠

Ｎ＠ La limita dintre intestinul mediu
variabil (80-100).
ｩ＠

cel terminal

Echinodennele nu au sistem cxcretor. La ele anumite celule din sistemul ambuｰｲｯ､ｵｩ＠
de ､･ｺ｡ｳｩｭｬ
Ｎ＠
În afara proceselor de ･ｸ｣ｲｩ＠
ｭ･ｮｩｯ｡ｴ
Ｌ＠ la unele nevertebrate ･ｸｩｳｴ＠
ｩ＠ un alt
mod de eliminare a ｰｲｯ､ｵｩｬ＠
de ､･ｺ｡ｳｩｭｬＮ＠
Astfel, cu ocazia ｮｰ￢ｲｬｩ＠
crustaceilor
ｩ＠ insectelor sunt ｬ･ｰ､｡ｴ＠
￮ｮｶ･ｬｩｵｲ＠
chitinoase, care ｣ｯｮｩ＠
ｳｲｵｩ＠
minerale ｩ＠ ｰｲｯ､ｵｩ＠

lacrar ￮ｮｧｬｯ｢･｡ｺ＠

｡ｺｯｴｩＮ＠

la vertebrale
ｅｸ｣ｲ･ｩ｡＠

La toate vertebratele, sistemul excretor este constituit din rinichi
• ａｮ｡ｬｩｺ＠
rinichiului.

figura 78, care
ｲ･ｰｺｩｮｴ＠

nefronul, unitatea
｡ｮｴｯｭＭｦｵ｣ｩｬ＠

ｩ＠

｣ｩ＠

urinare.
a
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Copsula Bowman

Ansa lui Herrle
Fig. 78. Nefronulla mamifere.

În structura acestuia se ･ｶｩ､ｮ｡ｺ＠
､ｯｵ＠
elemente ｭｯｲｦｵｮ｣
ｩ ｯ ｮ ｡ｬ･＠
caracteristice: corpusculul Malpighi, constituit dintr-un glomerul mic (ghem) de capilare .
｡､ｰｯｳｴｩ＠
într-o ｣ｵｰ＠
- capsula lui Bowman ｩ＠ tubul excretor, ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
dintr-un tub
￮ｮ｣ｯｬｩｴ＠
(contort) proxima!. o ｡ｮｳ＠
(ansa lui Henle) ｩ＠ un tub contort distal care se
deschide în tubul colector.
ｶ｡ｲｩ＠
caracteristice ale nefronului.
La diferite grupe de vertebrate ･ｸｩｳｴ＠
La ciclostomi rinichiul este reprezentat prin pronefros; acesta este rnic,oval ｩ＠
｣ｯｮｩ･＠
nefroni, care se deschid cu un ｣｡ｰｴ＠
în cavitatea corpului printr-o pâlnie ｣ｩｬ｡ｴＬ＠
ｮｵｭｩｴ＠
nefrostom, iar cu ｣･ｬ｡ｴ
Ｌ＠ într-un canal excretor - canalul Woljf. Glomerulul
în apropierea peretelui corpului ｩＬ＠ la nivelul ｳｵ Ｌ＠ are loc
vascular, în acest caz, se ｡ｦｬ＠
filtrarea lichidelor. care vor trece în pâlnia ｣ｩｬ｡ｴＮ＠
ａ｣･｡ｳｴ＠
ｬ･ｧｴｵＡ＠
ｦｩｺｯｬｧ｣＠
dintre
ｩ＠ la anelide. In ambele cazuri exorganele excretoare ｩ＠ cavitatea corpului este ￮ｮｴ￢ｬｩ＠
｣ｲ･ｩ｡＠
ｲ･ｰｺｩｮｴ＠
o drenare a lichidelor corpului. Canalul Wolff (ureterul primar) iese
din rinichi ｩ＠ se deschide printr-un orificiu uro-genital, înapoia anusului.
La unii ciclostomi ･ｸ｣ｲｩ｡＠
se ｲ･｡ｬｩｺ＠
prin mezonefros, reprezentat de nefroni
în ｣｡ｰｳｵｬ
Ｌ＠ ca la mamifere.
cu glomeruli ￮ｮ｣ｨｩ＠
Rinichiul ciclostornilor ｲ･ｬｶ＠
atât caractere de primitivitate (pronefrosul), cât ｩ＠
caractere de superioritate prin ｰｲ･ｺｮ｡＠
nefronilor cu glomeruli ￮ｮ｣ｨｩＮ＠
ｐ･ｴｩＬ＠
ca ｩ＠ ciclostornii, au ca organe excretoare rinichi de tip pronefros la embrioni sau larve, ｩ＠ mezonefros la ｡､ｵｬｩＬ＠
cu nefroni glomerulari ￮ｮ｣ｨｩ
Ｌ＠ dar ｩ＠
cu
nefroni aglomerulari, la ｰｵｩｮ･＠
forme.
Mezoi:J.efrosul se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu ureterele care se unesc într-o Ｂｶ･ｺｩ｣＠
ｵｲｩｮ｡Ｂ＠
de la
o Ｂ ｵｲ･ｴＢ＠
ce se deschide la ex1erior prin orificiul excretor (fig. 79).
care ｰｬ･｡｣＠
ｳｵｰ･ｲｩｯ｡＠
apei marine;
La rechini, organismul a realizat o presiune ｯｳｭｴｩ｣＠
aceasta s-a ｯ｢ｩｮｵｴ＠
prin ｲ･ｩｮ｡＠
ureei în corp cu ajutorul unui segment special al nefronului (coletul), la nivelul ｣ｲｵｩ｡＠
au loc procese intense de ｡｢ｳｯｲｩ･＠
a acestei
ｳｵ｢ｴ｡ｮ･Ｎ＠
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var

T--L--Anus
Orificiu genital
Fig. 79. Sistemele excraor ｩ＠
ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠

la ｰ･ｴｩＮ＠

ａｰ｡ｲｩ＠
ｩ＠ ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡＠
la nefronii ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
ｯｳｩ＠
de ｡ｰ＠
dulce a unui glomeru
prin filtrare excesul de ｡ｰＬ＠
au reprezentat o ･ｴ｡ｰ＠
în evo·
renal, capabil ｳ＠ ￮ｮ､･ｰｲｴｺ＠
ｬｵｩ｡＠
acestora. ｐ･ｴｩ＠
ｯｳｩ＠
dulcicoli ･ｬｩｭｮ＠
o cantitate mare de ｵｲｩｮ＠
［ｨｩｰｯｴｮ｣＠
ｦ｡＠
de mediul lor intern.
ｐｴｲｵｮ､･｡＠
unor ｰ･ｴ
ｩ＠ ｯｳｩ＠
în mare nu a modificat mediul intern al acestora.
ｭ･ｮｩ￢､ｵＭＱ＠
hipoosmotic ｦ｡＠
de cel marin. Aceasta s-a realizat prin ｲ･ｩｮ｡＠
apei în
adaptative structurale ale nefronului au constat în reducerea sau discorp. ｍｯ､ｩｦ｣ｲｬ･＠
ｰ｡ｲｩ＠
glomerulului, la nivelul ｣ｲｵｩ｡Ｎ＠
prin filtrare, s-ar fi eliminat ｭｵｬｴ＠
｡ｰＮ＠
Sistemul excretor al amfibienilor este reprezentat printr-un pronefros (rinichi
exclusiv larvar) ｩ＠ mezonefros, la organismul adult (fig. 80).
Rinichii sunt în ｮｵｭｲ＠
de doi, au culoare ｢ｲｵｮＭｯ｣｡ｴ
Ｌ＠ iar forma lor este inｦｬｵ･ｮ｡ｴ＠
de forma corpului; astfeL rinichiul este alungit la urodele ｩ＠ scurt la anure.
amfibieni, ureterele (canalul Wolff) servesc atât la evacuarea
La cei mai ｭｵｬｩ＠
Ｎ＠ Din
urinei cât ｩ＠ a elementelor sexuale. în special la mascul. Ele se deschid în ｣ｩｯ｡
｣ｩｯ｡＠
urina este ￮ｭｰｩｮｳ＠
într-un rezervor foarte extensibil, vezica ｵｲｩｮ｡Ｎ＠
La reptilele adulte, rinichiul este de tip metanefros, în timp ce la embrioni ･ｸｩｳｴ＠
pro- ｩ＠ mezonefrosul.
de doi, sunt de ｦｯｲｭ＠
ｶ｡ｲｩ｢ｬＺ＠
ｧｬｯ｢ｵｩ＠
la chelonieni, ovali
Rinichii, în ｮｵｭｲ＠
la lacertilieni ｩ＠ ｡ｬｵｮｧｩ＠
la ofidieni (fig. 81). ｓｵｰｲ｡ｦ＠
lor ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
｡ｮｵｲｩ＠
superficiale,
lobi.
care ､･ｬｩｭｴ｡ｺ＠
nefroni ｡ｳ･ｭｮｴｯｲｩ＠
la toate grupele de reptile.
Metanefrosul ｣ｯｮｩ･＠
Ureterele se deschid în ｣ｩｯ｡
［＠ tot în aceasta se mai deschide ｩ＠ vezica ｵｲｩｮ｡＠
..
Ca ｩ＠ la ｰｳｲｩ＠
ｩ＠ mamifere, canalul Wolff devine un canal deferent, care conduce
sperma, iar la femeie se ｡ｴｲｯｦｩｺ＠
sau dispare.
Din punct de vedere ｦｵｮ｣ｩｯ｡ｬ
Ｌ＠ rinichii cu glomeruli bine ､･ｺｶｯｬｴ｡ｩ＠
de la crocodili ｩ＠ ｢ｲｯ｡ｴ･
Ｎ＠ ･ｳｴｯ｡＠
･ｬｩｮ＠
o cantitate mare de ｵｲｩｮＬ＠
ｨｩｰｯｴｮ｣＠
ｦ｡＠
de mediul
ｩ＠ ･ｲｰｩ＠
care ｴｲｩ･ｳ｣＠
în medii aride, glomerulul este mai slab dezintern. La ｯｰ￢ｲｬ･＠
voltat ｩ＠ ･ｬｩｭｮ＠
o ｵｲｩｮ＠
ｳ･Ｑｮｩｯｬ､＠
sau chiar ｳｯｬｩ､Ｌ＠
foarte ｢ｯｧ｡ｴ＠
în acid urie.
Pentru econ01nisirea apei, reptilele au ｩ＠ capacitatea de a absorbi apa prin ｰ･ｲ ･ ｩ＠
｣｡ｶｩｴ＠
cloacale.
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Co,..p gras - - -"

POlnie

Oviduct

Ovar

u,-.eter

ｃｦｯ｡｣Ｍ

FEMELA

Corp

gros

Vezicula
seminalâ
ｶ･ｺＱ｣＠

urinaro

0f'ificiu
Uf'ogenital
MASCUL
Fig. 80. Sistemele excretor ｩ＠
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ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠

la amfibieni.

J

·,

() r1 l'tCIÎ

J2lt'tale

ｆｅｍｌ＠
Fig. il l. Sistemele excretor ｩ＠

la reptile.
ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠

de tip metanefros, sunt ｶｯｬｵｭｩｮ
Ｌ＠ ｦｯｲｭ｡ｩ＠
din 3 lobi
Rinichii ｰｳｲｩｬｯＬ＠
82). Dezvoltarea nefronilor este strâns ｬ･ｧ｡ｴ＠
de metabolismul ridicat ｩ＠ de tema corpului. Nefronii sunt de tip glomerular ￮ｮ｣ｨｩ
Ｎ＠ ca la mamifere;
peratura ｣ｯｮｳｴ｡＠
se ｡ ｳ･ ｡ｭ ｮ＠
ｩ＠ cu cei de la reptile, dar se ｣ｯｮｴｵｲ･｡ｺ＠
ansa Henle. La ｰｳｲｩ
Ｌ＠ vasculariｺ｡
ｩ｡＠ rinichiului, spre deosebire de celelalte clase de vertebrate ￮ｮｶ｡ｴ･＠
ｰ￢ｮ＠
acum, este
mult mai ｰｵｴ･ｲｮｩ｣
Ｎ＠
Ｈｩ ｩ ｾＮ＠

Oviduct
stâng

ere ___- l l

MASCUL
FEMELA
Fig. 82. Sistemele excretor ｩ＠
ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠

la ｰｳｲｩ
Ｎ＠
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Ureterele pornesc din lobul renal median
ｬｩｰｳ･ｴ

ｩ＠

se deschid în

Vezica
｣ｩｯ｡Ｎ＠

ｵｲｩｮ｡＠

Ｎ＠

La ｰｳｲｩ＠
se ･ｬｩｭｮ＠
o ｵｲｩｮ＠
ｨｩｰ･ｲｴｯｮ｣Ｌ＠
ｲ･｡｢ｳｯｩ＠
apei ｦ｣￢ｮ､ｵＭｳ･＠
la nivelul
Urina este ｢ｯｧ｡ｴ＠
în acid urie ｩ＠ ｵｲ｡ｩＬ＠
ca ｩ＠ la reptile, fiind
ansei lui Henle ｩ＠ în ｣ｬｯ｡Ｎ＠
･ｬｩｭ
ｮ｡ ｴ ＠ o ､｡ｴ＠
cu materiile fecale.
La mamifere, rinichii sunt de tip metanefros, prezentând o ｦｯｲｭ＠
ｴｩｰ｣
Ｎ＠ de bob
foarte
de fasole (fig. 83 ｩ＠ 84). O particularitate a rinichilor mamiferelor este ｮｵｭｲｬ＠
mare al glomerulilor.
•ｒ

\

structura rinichiUlui studiat în clasa a VJI-a!
･｡ｭｩｮｴＭｶ＠

prin procese de filtrare (care .au loc la nivelul glomerulului) ｩ＠
Urina se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
prin pr51cese de ･ｸ｣ｲｩ
Ｌ＠ ｳ･｣ｲｩ
･＠ ｩ＠ ｡｢ｳｯｲｩ･＠
de la nivelul tubilor.
In figura 85 sunt ･ｶｩ､ｮ
ｩ ｡ｴ･＠
procesele care au loc în diferitele segmente ale ne｡ｺ＠
plasma sângelui.
fronului. Astfel, la nivelul glomerulului ｩ＠ capsulei se ｦｩｬｴｲ･
formându-se urina ｰｲｩｭ｡Ｎ＠
• Din ｰ

se ｦｩｬｴｲ･｡ｺ＠
apa, ｳｵ｢ｴ｡
ｮ ･ｬ＠
minerale. ｳ ｵ ｢ｳｴ｡
ｮ･ｬ
unii atninoacizi, vitamine,· uree etc.). Nu se
proteice care au molecule mari ｩ＠ elemente figurate ale sângelui.

｣ ｵｬ＠

ｭｩ

｣＠

Ｈｧｬｵ｣ｯｺＬ＠

ｬ ｡ｳｭ＠

･＠
ｦｩ ｴｲ･｡ｺ＠ｬ

organice cu moleｳｵ｢ｴ｡ｮ

･ｬ ･＠

La baza mecanismului de filtrare stau mai ｭｵｬｩ＠
factori dintre care presiunea
sângelui din vasul care ｰｴｲｵｮ､･＠
în ｣｡ｰｳｵｬ＠
ｩ＠ capilarele din glomerul. La acest niveL
în ｣ ｯｭｰ
｡ｲ ｡ ｩ･＠
cu nivelul presiunii din interiorul
presiunea sângelui este mai ｲ ｩ ､ｩ｣ ｡ｴ＠
capsulei.
Urina ｰ ｲｩ ｭ｡ｲ
Ｌ＠ astfel ｦｯｲ
ｭ｡ｴＮ＠
ｳｴｲ ｢ ｡ｴ･＠
tubul urinifer. La acest nivel se ､･ｳｦ￢ｯ
｡ ｲ ＠
mai multe procese fiziologice, ｩ＠ anume: celulele din peretele tubului preiau anumite
ｳｵ｢
ｴ｡ｮ･＠
din sângele capilarelor (uree. acid urie) ｩ＠ le trec în lichidul urinar , din tub
(fenomenul de ･ｸ ｣ｲ･ｩＩＺ＠
｡｣･ｬ
｡ ｩ＠ celule ｳｩｮｴ･ｺ｡＠
anumite ｳｵ ｢ｳｴ｡
ｮ ･＠ care trec in lichi･ ｩ･Ｉ［＠
celulele epiteliale ale tubilor preiau din ｵｲｩｮ＠
difedul tubular (fenomenul de ｳ･｣ｲ
rite ｳｵ ｢ｳｴ｡
ｮ ･＠
Ｈ ｡ｰ
Ｌ＠ ｳｵｬｦ｡ｩ
Ｎ＠ ｢ｩ｣｡ｲｯｮ
Ｌ＠ cloruri. ｧｬｵ｣ｯｺ
Ｌ＠ aminoacizi, ｶｩｴ ｡ｭｩｮ
＠ C), pe
care le trec în sânge (fenomenul de ｲ･ ｡ ｢ｳｯｲ
ｩ･ＩＮ＠
Rezultatul unor asemenea procese este formarea urinei finale, care ､ｩｦ･
ｲ＠
considerabil de urina ｰｲｩｭ｡Ｎ＠
În afara mecanismelor prezentate. unii ｰｲｯ ､ｵｩ＠
ｲ･ ｺｵｬｴ｡ｩ＠
în procesele de catabolism se ･ｬｩ ｭ ｩｮ ＠ prin ｰｬｭ￢ｮｩＬ＠
branhii. intestin ｩ＠ tegument. Astfel, branhiile ｰ･ ｴｩｬｯｲ＠
eliｭｩｮ
＠
C0 2, ｣ｬｯｲｵ＠
de sodiu, ｣ｬｯｲｵ＠
de potasiu, uree ｩ＠ amoniac. ｄ｡ｴ ｯｲ ｩ ｴ＠
metabolismului ridicat al ｰｳｲｩｬｯ＠
ｩ＠ mamiferelor, o mare cantitate de ｡ｰ ＠ ｩ＠ C02 se
pierde pe cale respiratorie, prin intermediul ｰｬ ｭ￢ ｮｩｬ ｯ ｲＮ＠ Intestinul gros al multor vertebrate ￮ｮ､･
ｰｬｩｮ
･ ｴ･＠
rol important în eliminarea apei ｩ＠ a unor ｳ ｵ｢ｳ ｴ｡ｮ
･＠ minerale. Tegumentul vertebratelor inferioare Ｈｰ･ｴｩ
Ｎ＠ ｩ＠ amfibieni) ･ ｬｩｭ
ｮ＠
｡ｰ ＠ ｩ＠
ｳｲｵｩ＠
minerale în
cantitate ｭｩ ｣ ［＠ la ｰ･ｴｩ＠
se pot elimina ｩ＠ ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
azotoase (uree ｩ＠ amoniac); la broasca
｣ ｯｭｵｮ
＠ se ･ ｬｩｭｮ＠
foarte mult C02 . La reptile, ｮ ｰ￢ｲｬｩ･＠
｡ｳｩ
ｧｵｲ＠
ｩ＠ eliminarea unor
｣｡ｴ
｢ｯｬｩ
ｩ＠ ｡｣ ｵｭ
ｬ｡ ｩ＠ în tegument. La ｰｳｲｩ＠
ｩ＠ mamifere, în diferite ｦ ｯｲｭ｡
ｩ ｵｮｪ＠
tegumentare (unghii, ｰｲ Ｌ＠ ｬ ￢ ｮＬ＠
pene) se depun o serie de ｰｲｯ､ｵｩ＠
｡ｺｯｴ
ｩＮ＠ ｆ ｵｮ｣ｩ｡＠
excretoare a
teumentului este bine ､･ｺｶｯｬｴ｡＠
la om ｩ＠ la mamiferele cu glande sudoripare. Sudoarea
se ･ｬｩｭｮ＠
la ｳｵｰｲ｡ｦ＠
tegumentului ｩＮ＠ are o ｣ｯｭｰｺｩ･＠
｣ｯｭｰｬ･ｸＬ＠
｡ｳ･ｭｮｴｯｲ
･＠
urinei.
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Fig. 83. Sistemele excretor ｩ＠ ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
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Fig. 84. Sistemele excretor ｩ＠ ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠

la mamifere Ｈｦ･ｭｬＩ
Ｎ＠

91

absorb/ie. {isecre/ie

ｾ＠

1

u

1

1

2
Fig. 85. Schema ｦｯｲｭｩ＠

- ｄ･ｮｵｭｩ＠
- ａｲｴ｡ｩ＠
- ･ｮｩｯ｡＠ｍ
ｭｯ､ｩｦ｣ｲｬ･＠

ｌＭｾ＠

ｾ＠
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urinei.

tipurile de sistem excretor de la nevertebrate.
adaptative ale nefronului la vertebrate.
rolul rinichiului în cadrul homeostaziei mediUlui intern.

3. REPROa)
caracteristici ale materiei vii este capacitatea ei de a
Una din cele mai de ｳ･｡ｭ＠
se reproduce. Organismele animale dau ｮ｡ｴ･ｲ＠
la ｵｲｭ｡ｩ＠
｡ｳ･ｭｮｴｯｲｩ＠
cu ｰｲｩｮ
Ｎ＠
De ｲ･ｧｵｬＬ＠
reproducerea are loc când ｣ｲ･ｴ｡＠
ｩ＠ dezvoltarea organismului au
atins un anumit nivel, care ｣｡ｲｴ･ｩｺ＠
stadiul de adult.
În lumea ｡ｮｩｭｬ＠
･ｸｩｳｴ＠
o mare varietate a formelor de reproducere, ca urmare a
ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ＠
continue a acestui proces legat de ｣ｯｮ､ｩｬ･＠
de ｶｩ｡
Ｎ＠
Reproducerea indivizilor biologici ｡ｳｩｧｵｲ＠
perpetuarea speciei, ｶｩ｡＠
acesteia
având o ､ｵｲ｡ｴ＠
considerabil mai mare decât a individului.
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2
Fig. 86. Plasmodiul malarici (ciclul evolutiv).

se poate realiza în ､ｯｵ＠
moduri: asexuat ｩ＠ sexuat.
Reproducerea în seria ｡ｮｩｭｬ＠
Peproducerea ｡ｳ･ｸｵｴ＠
este ｧ･ｮｲ｡ｬ＠
la protozoare, pe când la metazoare este un
•E!!rn secundar. Ea se ｲ･｡ｬｩｺ＠
prin diviziunea (separarea) unei celule în ､ｯｵ＠
sau
celule la protozoare sau prin desprinderea din organismele parentale
•c:l:PI a unor ｰｲｩ＠
din care se constituie noi indivizi.
_ Iajoritatea organismelor se reproduc în exclusivitate se,.:uat; aceasta ｩｭｰｬ｣＠
forhaploizi - contopirea acestora Ｈｦ･｣ｵｮ､｡ｩＩ＠
ｩ＠ apoi
elementelor sexuale - ｧ｡ｭ･ｩ＠
Ｂｾ＠
celulei-ou (zigotul diploid). Din zigot, în urma proceselor de diviziune,
ｾ｣Ｚ＿ｬｲＭ
ｩ＠ ､ｩｦ･ｲｮ
Ｌ＠ se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
noul organism.
Anumite organisme se reproduc asexuat, sexuat, sau ｡ｬｴ･ｲｮｺ＠
forma de repro｡ｳ･
ｸｵ｡ｴ＠
(care duce la ｣ｲ･ｴ｡＠
ｲ｡ｰｩ､＠
a ｮｵｭｲｬｩ＠
de indivizi) cu forme de
Ｚｾｬｸ･
ｲ･＠ ｳｾＺｸＧｕ｡ｴ
Ｎ＠ Prin reprpducere ｳ･ｸｵ｡ｴ
Ｎ＠ organismele ｣｡ｰｴ＠
o vitalitate ｳｰｯｲｩｴ＠
ｩ＠
｢ｵｮ＠
adaptare la ｣ｯｮ､ｩｬ･＠
de mediu.
Reproducerea la nevertebrate

La protozoare principalul mod de reproducere este asexuat, cu planul de divingitudinal (la flagelate) ｩ＠ transversal (la ciliate).

ＭＢＧｾｌＰ＠

•
ｒ･｡ｭｩｮｴＭｶ＠

divi?Junea la ･ｵｧｬｮ＠
ｩ＠

｡ｭｩ｢Ａ＠

Reproducerea ｳ･ｸｵ｡ｬ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
aspecte variate ｩ＠ ｣ｯｮｳｴ＠
în unirea celor doi nuclei
într-un nucleu diploid. Din dezvoltarea celulei-ou va rezulta un indi"id sau un
indivizi diploizi.
La sporozoare, cele ､ｯｵ＠
ｭｯ､｡ｬｩｴ＠
de reproducere pot alterna, cea ｳ･ａＮＧｕ｡ｴ＠
fiind
rie, reprezentând o ｦ｡ｺ＠
a ciclului evolutiv ｡､ｰｴ
＠ vie ii parazitare. ｉ｡ｴ＠
ciclul
· la plasmodiul ma/ariei: faza ｡ｳ･ｸｵｴ＠
a ciclului evolutiv începe cu inocularea
· g le omului prin ￮ｮ･ｰ｡ｲ＠
de ｣ｴｲ･＠
femela ￢ｮ｡ｲｵｬｩ＠
anofel, a sporozoizilor ｡ｦｬｩ＠
da ｳ｡ｬｩｶｲ＠
(1). ａ｣･ｴｩ｡＠
se divid în mai ｭｵｬｩ＠
merozoizi (2) .care ies din hematie
plasma ｳ ｡ｮｧｶｩ
Ｎ＠ Unii merozoizi, ､ｵｰ＠
mai multe ｧ･ｮｲ｡ｩ＠
de dezvoltare în heiau forma de ｳ･ｭｩｬｵｮ＠
(4) ｩ＠ devin ｧ｡ｭ･ｩ＠
femeii (5) ｩ＠ masculi (6). Aici se
･ｶｯｬ
ｵｩ｡＠
parantului în sângele omului (fig. 86). Dezvoltarea se ｣ｯｮｴｩｵ＠
în corclei de ￢ｮ｡ｲ＠
care, ￮ｮ･ｰ￢､＠
omul pentru a se ｨｲｮｩＮ＠
o ､｡ｴ＠
cu sângele supt ia ｩ＠
parazitate. În intestinul ￢ｮ｡ｲｵｬｩ＠
începe faza ｳ･Ｚ｜ＮＧｕ｡ｴ［＠
prin unirea celor doi
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Fig. 87. Parameciul (conjugarea):
I - apropierea indivizilor; II - diviziw1ea micronucleilor;
a trei nuclei ｲ･ｺｵｬｴ｡ｩ［＠
IV - diviziunea
III - ､･ｧｾＧｬｲ｡＠
V - schimb de ｳｵ｢ｴ｡ｮｦ＠
ｮｵ｣ｬ･｡ｲ
［＠ VI nucleului ｲｭ｡ｳ［＠
refacerea micronucleului; VII - aparitia macronucleului
ｩ＠ separarea indivizilor.

zigotul mobil' (7), care se ｦｩｸ･｡ｺ＠
în epiteliu! intestina! ｩ＠ se închistea?ii
ｳ＠ ｣ｲ･｡ｳ
Ｌ＠ ｳｵｦ･ｲ＠
divi?iuni indirecte repetate, rezultând sporozoizii
care ajung în glanda ｳ｡ｬｩｶｲ＠
a ￢ｮ｡ｲｵｬｷＮ＠
La ciliate, reproducerea ｳ･ｽＮＧｕ｡ｴ＠
apare sub forma procesului de conjugare, care
｣ｯｮｳｴ＠
dintr-un schimb de ｳｵ｢ｴ｡ｮ＠
ｮｵ｣ｬ･｡ｲ＠
între cei doi parteneri ｡ｳ･ｭｮｴｯｲｩ＠
morfologic (fig. 87).
Spongierii se ￮ｮｭｵｬ
･ｳ｣＠
asexuat ｩ＠ sexuat: asexuat prin înmugurire, când pe corpul organismului parental apar muguri e},.1erni (mase de celule). Mugurii se stranguｬ･｡＿Ｎ＠
la ｢｡ｺ
Ｌ＠ iar la locul rupturii se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
un oscul, animalul fixându-se cu polul
opus. ａｬｩ＠
spongieri (Spongi /la) ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
muguri ｮｴ･ｲｩ＠
sau de ｲ･ｺｩｳｴｮ＠
ｮｵｭｩ＠
gemule. Acestea se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
toamna, înainte ca spongierul ｳ＠ ｭｯ｡ｲＮ＠
ｐｲｩｭｶ｡Ｌ＠
geＬ＠ transformându-se în ｡､･ｶｲｩ＠
spongieri.
.
mulele ｧ･ｲｭｩｮ｡ｺ
Spongierii sunt organisme hermafrodite,
Celule ectodermice
dar ｩ＠ cu sexe separate. Celulele sexuale, spermatozoizii ｦｬ｡ｧ･ｩ＠
ｩ＠ ovulele, iau ｮ｡ｴ･ｲ＠
în oricare
regiune a corpului. ｆ･｣ｵｮ､｡ｩ＠
este ｩｮ､ｲ･｣ｴ
Ｚ＠
Spiculi
spermatozoidul este transportat de o ｣･ｬｵ＠
｣ｲｵ＠
- un ·coanocit modificat - spre ovul, cu care se
｣ｯｮｴｰ･Ｌ＠
formând celula-ou.
Dezvoltarea ･ｭ｢ｲｩｯｮ｡＠
cuprinde mai
multe etape în corpul matern, ultimul stadiu fiind
larva ｮｵｭｩｴ＠
ｰ｡ｲ･ｮ｣ｨｩｭｵｬ
Ｌ＠ care va da ｮ｡ｴ･ｲ＠
la
un individ adult (fig. 88).
Celenteratele, organisme în majoritate
Fig. 88. Parenchimula.
hermafrodite, au organe de reproducere
ｧ｡ｭ･ｩ＠

ｲ･ｺｵｬｴ＠

(8). Acesta ｣ｯｮｴｩｵ＠
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cil i
Celule
ectodermice

Fig. 89. Hidra de ｡ｰ＠
dulce
(organe de reproducere).

Fig. 90. Înmugurirea hidrei.

Fig. 91.
ｐｬ｡ｮｵＮ＠

reprezentate prin gonade - testicule ｩ＠ ovare - în care se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
elementele sexuale,
spermatozoizi ｩ＠ ovule (fig. 89).
prin orificiul ·buco-anal.
Acestea sunt eliminate în ｡ｰ＠
ￎｮｭｵｬｩｲ･｡＠
se face asexuat ｩ＠ sexuat. Asexuat. prin diviziune la ｨｩ､ｲ＠
ｩ＠ unele meduze, dar modul cel mai comun este înmugurirea (fig. 90).
Hidrele sunt hermafrodite; în ｣ｯｮ､ｩ＠
nefavorabile, spermatozoizii se ｦｯｲｭ･｡ｺ＠
înaintea ovulelor, iar fecundarea acestora se face cu spermatozoizi de la alt individ.
fecundare ￮ｮ｣ｲｵｩ｡ｴＮ＠
La ｭ･､ｷＮＬ＠
sexele sunt separate. Fecun·Acest proces se ｮｵｭ･ｴ＠
､｡ｩ＠
este ･ｸｴｲｮＬ＠
în mediul acvatic; din zigot ｲ･ｺｵｬｴ＠
o ｬ｡ｲｶ＠
｣ｩｬ｡ｴ＠
ｮｵｭｩｴ＠
ｰｬｭｵ＠
(fig. 91), care se ｴｲ｡ｮｳｦｯｭ＠
în alte stadii, ｰ￢ｮ＠
ajunge din nou la forma de ｭ･､ｵｺＮ＠
Sistemul ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
al ｰｬ｡ｴ･ｭｩｮｯｲ＠
se ｲ･ｭ｡｣＠
printr-un hermafroditism aproape constant. La turbelariate, organul genital mascul este ｡ｬ｣ｴｵｩ＠
din mai
ｭｵｬｩ＠
foliculi testiculari, iar cel femel, din ､ｯｵ＠
ovare. Orificiul genital comun este sieste ｩｮｴ･ｲ＠
ｩ＠ ￮ｮ｣ｲｵｩ｡ｴＬ＠
ceea ce ￮ｮｳ･｡ｭ＠
tuat înapoia orificiului bucal. ｆ･｣ｵｮ､｡ｩ＠
｣＠ fecundarea ovulelor unui individ se face cu spermatozoizii ｰｲｯｶ･ｮｩ＠
de la alt individ.
Oul este eliminat prin orificiul genital comun. Dezvoltarea ･ｭ｢ｲｩｯｮ｡＠
este ､ｩｲ･｣ｴＮ＠
Turbelariatele se ￮ｮｭｵｬ･ｳ｣＠
ｩ＠ pe cale ｡ｳ･ｸｵｴ＠
prin regenerare (fig. 92).
La trematode (Fasciola), sistemul ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
mascul este format dintr-o pecanale deferente, care se unesc într-un conreche de testicule de Ia care pornesc ､ｯｵ＠
duct comun ce ｰｴｲｵｮ､･＠
într-o ｶ･ｺｩ｣＠
ｳ･ｭｩｮ｡ｬ＠
(rezervor pentru ｳｰ･ｲｭＩ［＠
aceasta se
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cu un canal ejaculator, tenninându-se cu penisul. Sistemul genital femel este
dintr-un ovar de la care ｰｯｲｮ･ｴ＠
un oviduct care se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu uteml ce se
ｴ･ｲｭｩｮ＠
prin orificiul femel , situat ｬ￢ｮｧ＠
orificiul mascul.
ｆ･｣ｵｮ､｡ｩ＠
este ｩｮｴ･ｲ＠
ｩ＠ ￮ｮ｣ｲｵｩ｡ｴ
Ｎ＠
Sistemul ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
al cestodelor este ｡ｳ･ｭｮｴｯｲ＠
cu al trematodelor, cu deoseîn fiecare segment. Ambele grupe sunt parazite ｩ＠ hennafrodite
birea ｣＠ acesta se ｲ･ｰｴ＠
ｩ＠ au cicluri evolutive cu mai multe stadii caracteristice.
Ｌ＠ ｡､ｵｬｩ＠
ｰ｡ｲｺｩｴ･＠
canalele biliare ale ficatului de la
La viermele de ｧｬ｢･｡ｺ
ｧｬ｢･｡ｺ
Ｌ＠ care duce la degradarea ficatului ｩ＠
ovine ｩ＠ bovine, producâd boala ｮｵｭｩｴ＠
moartea gazdei. In corpul acesteia, parazitul depune un ｮｵｭｲ＠
mare de ｯｵ＠
care sunt
eliminate în mediu, o ､｡ｴ＠
cu excrementele animalului. Se vor dezvolta numai ｯ ｵｬ･＠
care ajung într-o ｢｡ｬｴＮ＠
Larva care apare este ｣ｩｬ｡ｴ＠
ｩ＠ se ｮｵｭ･ｴ＠
miracidiu; ea ￮ ｮ ｯ｡Ｑ＠
în ｡ｰ＠
ｩ Ｌ＠ în timp de 20-24 de ore, ､｡｣＠
￮ｮｴ￢ｬ･＠
o ｭｯｬｵｳ｣＠
(Limnaea ·- ｧ ｮＶ ＠
ｩｮｴ･ｲｭ､｡Ｉ＠
ｰｴｲｵｮ､･＠
în cavitatea ｰ｡ｬ･
Ｌ＠ ｾｰｯｩ＠
în ficat sau gonade. Aici, ､ｵ ｰ＠ mai
multe stadii larvare, ajunge în faza de cercar. Cercarii ｰｲｳ･｣＠
melcul ｧ｡ｺ､＠
ｩ＠ Sl' fiｸ･｡ｺ＠
pe plantele de la marginea ｢ｬｩＬ＠
unde se ￮ｮ｣ｨｩｳｴ･｡ｺ
Ｌ＠ transformându-se în lilefacercari. ａ｣･ｴｩ｡＠
pot fi ￮ｮｧｨｩ＠
de gazda ､･ｦｩｮｴｶ
Ｌ＠ ajung în ｰ･ｲｩ＠
intestinului ｩ Ｌ＠ prin
în viermi ｡､ｵｬｩ
Ｎ＠
.
intermediul sângelui, în ficat unde se ｴｲ｡ｮｳｦｯ＠
ｴｩ＠
｣＠
t e n i i 1 e au un ｮｵｭｲ＠
foarte mare de proglote, în care se ｧ ｳ･ ｳ｣＠ peste
80000 ｯｵ Ｎ＠ Mai multe proglote sunt eliminate o ､｡ｴ＠
cu excrementele gazdei (omul) ｩ＠
sunt ￮ｮｧｨｩｴ･＠
de ｣ｴｲ･＠
alt animaL care constituie gazda ｩｮｴ･ｲｭ､｡＠
a teniei. Din ou reｺｵｬｴ＠
larva ｨ ･ ｸ｡｣ｮｴ
Ｌ＠ care se ｦｩｸ･｡ｺ＠
cu cârligele, de obicei, în ｭｵ｣ｨｩ＠
gazdei. unde se
￮ｮ｣ｨｩｳｴ･｡ｺ＠
(cisticerc). În momentul în care carnea animalului este ｣ｯｮ ｳ ｵ ｭ｡ ｴ ＠
(insuficient ｦｩ｡ｲｴ＠
sau ｦｲｩｰｴＩ
Ｌ＠ cisticercii ajung în intestinul gazdei definitive, unele se
prind cu ventuzele de mucoasa acestuia. Aici încep ｳ＠ formeze proglote, transformânduse în tenii adulte. ·
ｎ･ｭ｡ｴｬｩｮ＠
au sexe separate, rar sunt ｨ･ｲｭ｡ｦｯ､ｩ
Ｎ＠ La nematode se ￮ ｮｴ ￢ ｬ ｬ ･ ｴ ｣＠
ｩ＠ fenomenul de ｰ｡ｲｴ･ｮｯ
ｧ ･ｮ
ｺ
Ｍ ｦｯｲｭ＠
de reproducere la care noii indivizi iau n::ctc;.
din ovule nefecundate.
La limbric sexele sunt separate ｩ＠ se ｣ｯｮｳｴ｡＠
un dimorfism sexual accent·uat. f r;un testicul, continuat ttllH
mela fiind mult mai mare decât masculul. La acesta ･ｸｩｳｴ＠
canal deferent, ｶ･ｺｩ｣ｵｬ＠
ｳ･ｭｩｮ｡ｬ
Ｌ＠ ｩ＠ orificiul cloacal, prin care ies doi spiculi copulat<Ii
(fig. 93).
Organele sexuale femeie sunt fonnate din ､ｯｵ＠
ovare, oviducte lungi, ､ｯｵ
＠ ut( re
drepte, care se unesc într-un " agin ce se deschide în orificiul genital femel. Q,•ulclc
din ｯｵ＠
au toate structurile adultulu i. cn
sunt fecundate în uter. Larvele care ｲ ･ ｺｵｬｴ＠
･ｸ｣ｰｩ｡＠
sistemului ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ
Ｎ＠
Sistemul ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
al anelidelor este ｡ｬ｣ｴｵｩ
Ｌ＠ la majoritatea reprezentantil or.
din gonade ｩ＠ conducte genitale prin care sunt ･ｬｩｭｮ｡＠
ｰｲｯ､ｵｩ＠
sexuali.
｣ｯｮｴｩｵ＠
｡ｬ｣ｴｵｩ＠
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Sistemul ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
al vertebratelor cuprinde gonadele, conductele ·genîtale.
organele genitale externe ｩ＠ glandele anexe.
ｦｯｲｭ｡ｩ＠
sunt
La ciclostomi, sexele sunt separate, iar gonadele impare. ｇ｡ｭ･ｩ＠
･ｬｩｭｮ｡＠
în ｡ｰ＠
unde are loc ｦ･｣ｵｮ､｡ｩ
Ｎ＠ Din ｯｵ＠
ies larve care, ､ｵｰ＠
3-4 ani, devin
｡､ｵｬｩ

Ｎ＠

La ｰ･ｴｩＬ＠
cele ､ｯｵ＠
testicule sunt alungite ｩ＠ se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu câte un canal
(spermiduct), ce se deschide la exterior printr-un orificiu genital comun, situat înapoia
orificiului anal. Ovarele sunt tot pereche, iar prin oviducte ｣ｯｭｵｮｩ＠
cu orificiul genital. Ovulele depuse în mediul extern ("depunerea icrelor") sunt fecundate de rnasculi
spermatoioizii Ｈｬ｡ｰｩＩＮ＠
care ･ｬｩｭｮ＠
Unii ｰ･ｴｩ＠
au ｦ･｣ｵｮ､｡ｩ＠
ｩｮｴ･ｲＮ＠
La ｰ･ｴｩ＠
ovipari, dezvoltarea se ､･ｳｦｯ｡ｲ＠
în afara organismului parental, deoarece oul ｣ｯｮｩ･＠
suficiente ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
nutritive. Din ou ies larvele sau puii.
a ￮ｮｭｵｬｩｲ＠
ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
o constituie ｮｵｭｲｬ＠
foarte mare de ovule
O ｣｡ｲｴ･ｩｳ＠
redus de icre de la unele specii (la ghidrin circa 80) se ､｡ｴｯｲ･＠
(sute de mii). ｎｵｭｲｬ＠
ｰｯｳｩ｢
ｩ ｬｩｴ＠
mai mari de ｡ｰｲ･＠
a acestora, ele fiind depuse în cuib.
La speciile cu ｦ･｣ｵｮ､｡ｩ＠
ｩｮｴ･ｲ＠
(rechin, ｰ･ｴｩ＠
exotici), dezvoltarea ･ｭ｢ｲｩｯｮ｡＠
se face Jn interiorul corpului Ｈｧｵｲ
Ｌ＠ pliuri tegumentare); sunt ovovivipare.
Alte specii de ｰ･ｴｩ＠
(exotici) nasc pui care ｳｾ｡ｵ＠
dezvoltat în organismul matern
(vivipare); în ｡｣･ｳｴ＠
ｳｩｴｵ｡･
Ｌ＠ embrionul este ｡､ｰｯｳｴｩ＠
ｩ＠ ｨｲｮｩｴ＠
în ovar.
a ｰ･ｴｩｬｯｲ＠
în perioada de reproducere este accentuarea dimorfisO ｣｡ｲｴ･ｩｳ＠
mului sexual.
·
• Pentru observarea sistemului ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
(fig. 80). ｄ｡｣＠
individul este o
ｳｵ｢ｩｲ＠
ｩ＠ ｴｲ｡ｮｳｰ･ｩＮ＠
aspect de saci ..având ｰ･ｲｩ＠
sau pigmentate.
· . ｣･ｮｵｩ＠
｢ｲｯ｡ｳ｣＠

lele de
de ｲ･ｺｶ＠

ｄ･ｴ｡ｩ＠
ｦｯｲｭ

se

la amfibieni,
ｯ｢ｳ･ｲｶ＠

Prin

､ｯｵ＠
ｴｲ｡ｮｳｰ･＠

･ｦ｣ｴｵ｡ｩ＠
o ､ｩｳ･｣＠
la
ovare voluminoase cu
lor se ｶ､＠
ovulele

tubul digestiv ｩＬ＠ ､｡｣＠
animalul este mascul, ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｩ＠
care, la partea ｳｵｰ･ｲｩｯ｡Ｌ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
corpii ｧｲ｡ｩ＠
ce ｣ｯｮｩ＠
folosite la formarea spermatozoizilor.
＠

cu

ｦ･ｭｬＬ＠

testicu-

ｧｲｩｪ＠

ｯｶ｡ｬ＠

ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠

prin mai multe canalicule care ｰｬ･｡｣＠
de la testicule
Spermatozoizii sunt ･ｶ｡｣ｵｩ＠
rinichii ｰ￢ｮ＠
la uretere, de unde ·ajung în ｣ｩｯ｡
［＠ iar de aici, prin orificiul cloacal. la exterior.
Prin urmare, la arnfibienii masculi, ureterele servesc pentru eliminarea spermei ｩ＠
urinei.
Din ovar, ovulele trec în cavitatea ｧ･ｮｲ｡ｬ＠
a corpului ｩ＠ de aici in pâlnia oviducＮ＠
telor, apoi în oviducte, iar din acestea în utere. care se deschid în ｣ｩｯ｡
ｆ･｣ｵｮ､｡ｩ＠
la arnfibieni este ･ｸｴｲｮ
Ｌ＠ în ｡ｰ
Ｎ＠ dar poate fi ｩ＠ ｩｮｴ･ｲ
Ｎ＠ La anure,
sexele se ￮ｭｰ･ｲ｣ｨ｡ｺ［＠
peste ovulele eliminate de ｦ･ｭｬＬ＠
masculul· depune lichidul
spermatic.
dezvoltarea oului arnfibienilor este metamorfoza prin care
Ceea ce ｣｡ｲｴ･ｩｺ＠
trece larva · ｮｵｭｩｴ＠
mormoloc. Acesta parcurge mai multe etape, ｰ￢ｮ＠
ia aspectul
adultului.
ｩ＠

ｳｴｲ｢｡＠

ｒｅｉｎＡ＠

Amfibienii sunt

reproducere.
Sistemul ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
de la care pornesc ､ｯｵ＠
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ｬ･ｧ｡ｩ＠

de mediul
ｾ｣ｶ｡ｴｩ＠

mai ales prin

la masculul reptilelor este reprezentat prin ､ｯｵ＠
canale deferente care se deschid în ｣ｩｯ｡Ｎ＠

testicule,

Cavitate
｡ｭｮｩｯｕ｣＠

Embrion

Amnios

·A ｬ｡ｮｴｯｩ､＠
ｃｯ｡ｪ＠

Ochi

Soc vitel/n
Fig. 97. Ou de ｲ･ｰｴｩｬＮ＠

La

ｦ･ｭｬ＠
･ｸｩｳｴ＠
､ｯｵ＠
ovare, iar oviductele se deschid cu un ｣｡ｰｴ＠
în cavitatea
a corpului printr-o pâlnie ｡ｦｬｴ＠
ｬ￢ｮｧ＠
ovar. ｐ･ｲｩ＠
oviductelor ･ｬ｡ ｢ｯｲ･｡ｺ＠
o
ｳｵ｢ｴ｡ｮＭ
ovalbumina, ce ｩｮｴｲ＠
în ｣ｯｭｰｺｩ｡＠
｣ｨｩｭ＠
a ｡ｬ｢ｵｩ＠
din ou. Terminal,
într-un uter, în peretele ｣ｲｵｩ｡＠
se ｧｳ･｣＠
glande ce ｳ･｣ｲ
ｴ＠ coaja ouoviductcle se ､ｩｬ｡ｴ＠
lui. Uterul se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu un vagin care se deschide în ｣ｩｯ｡＠
prin orificii separate de
ale ureterelor (fig. 81).
ｆ･｣ｵｮ､｡ｩ＠
la reptile este ｩｮｴ･ｲ
Ｎ＠ Cele mai multe sunt ovipare: femela depune
ｯｵｬ･＠
pe ｰｭ￢ｮｴ＠
sau în nisip. Acestea sunt clocite cu ajutorul ｣ｬ､ｵｲｩ＠
solare. ｏｵ
ｬ･＠ sunt
Ｂ＠ ｰ･ｲｧ｡ｭｮｴｯｳ＠
sau ｣｡ｬ
｡ｲｯ
｡ ｳ ＠
mari. au mult vitelus ｩ＠ sunt acoperite de "o ｣ｯ｡ｪ
(fig. 97).
:
•
În cursul ､･ｺｶｯｬｴｲｩ＠
embrionare apar ｩ＠ anexele embrionare, reprezentate prin sacul vite/in (o ｲｳｦ￢ｮｧ･＠
a ectodermului sub forma unei pungi pline cu lichid, cu rol în
｡ｰｲ･＠
embrionului de ｯ｣ｵｲｩ＠
mecanice ｩ＠ ｨｲｮｩ･Ｉ＠
ｩ＠ alantoida, cu rol respirator ｩ＠
excretor. Din ou ies pui, care ｳ･｡ｭｮ＠
cu ｡､ｵｬｩ
Ｎ＠
ｅｸｩｳｴ＠
ｩ＠ reptile ovovivipare (unele vipere), la care dezvoltarea oului se face în
oviduct, iar puii sunt ･ｬｩｭｮ｡＠
la exterior. Cea mai mare ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡＠
au atins-o unele
vivipare, la care embrionii se ｦｩｸ･｡ｺ＠
de peretele oviductului printr-un
specii de ｯｰ￢ｲｬ･＠
fel de Ｂｰｬ｡｣･ｮｴ
ＢＮ＠
Sistemul ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
la masculii ｰｳｲｩｬｯ＠
ｰｲ･ｺｩｮｴ＠
､ｯ ｵ ＠ testicule ovoide situate
în apropierea rinichilor (v. fig. 82). Ele se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu ､ｯｵ＠
canale deferente care
ｰｯ｡ｲｴ＠
vezicule seminale, înainte de a se deschide în ｣ｩｯ｡
Ｎ＠ Aceasta ｣ｯｮｩ
ｮ･＠
organul
copulator- penisul- prezent numai la anumite specii Ｈｲ｡ ･Ｎ＠ ｧ￢ｴ
･ Ｉ Ｎ＠
La ｦ･ｭｬ＠
se ､･ｺｶｯｬｴ＠
ｩ＠ ｦｵｮ｣ｩｯ･｡ｺ＠
un singur ovar, cel de pe partea ｳｴ￢ｮｧ
Ｌ＠
care apare ca un ciorchine (v. fig. 82). ｅ ｸ ｣･ｰｩ＠
fac unele specii de ｰ ｳｲｩ＠
ca ｬｩ ｡＠
ｩ＠
ｲｰｩｴｯ｡･ｬＬ＠
la care ovarele ｩ＠ oviductele se ､･ｺｶｯｬｴ＠
în mod egal.
ｐｲ･ｺｮ｡＠
unui singur ovar la cele mai multe ｰｳｲｩ＠
se ､｡ｴｯｲ
･ ｴ･＠
depunerii de ｯｵ ＠
mari. cu ｣ｯ｡ｪ＠
tare, cu mult vitelus (fig. 98). Oviductul se ｣ｯｮｴｩｵ＠
cu uterul, care se
deschide în ｣ｩｯ｡
Ｎ＠ ｐ･ｲｩ＠
oviductului ｩ＠ al uterului ｣ｯｮｩ＠
glande care ｳ･｣ｲｴ＠
｡ｬ｢ｵ
ｵｬ＠
oului ｩ＠ ￮ｮｶ･ｬｩｵｲ＠
acestuia.

ｧ･ｮｲ｡ｬ＠
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Germen

Fig. 98. Ou de ｰ｡ｳｲ･Ｎ＠

Coaja
cafca('oasâ
ｃ｡ｭ･ｲ＠

de ae('

Gâlbenul
La ｰｳｲｩ＠
ｯｵｬ･＠
se ｭ｡ｴｵｲ･ｺ＠
gurând astfel învelirea lor cu ｡ｬ｢ｵ＠
Superioritatea ｰｳｲｩｬｯ＠
ｦ｡＠
cuibului, clocirea ｯｵｬｲ
Ｌ＠ ｣ｲ･ｴ｡＠

în ovar
ｩ＠

ｩ＠

｣ｯ｡ｪＮ＠

ｩ＠

￮ｮ｡ｩｴ･ｺ＠

de reptile este ･ｶｩ､ｮｴＬ＠
îngrijirea puilor.

în oviduct extrem de încet, asimai ales, prin construirea

• Pentru observarea sistemului ｲ･ｰｯ､ｵ｣ｴ＠
al mamiferelor, ｦ｡｣･ｩ＠
o ､ｩｳ･｣＠
la
un cobai.
animalul, anesteziat, pe ｰｬ｡ｮ･ｴ
Ｌ＠ cu ｦ｡＠
ｶ･ｮｴｲ｡ｬ＠
în sus; )a mascul se
• ｆｩｸ｡＠
ｯ｢ｳ･ｲｶ＠
orificiul urogenital care se deschide în penis. La ｦ･ｭｬ＠
orificiul genital este
situat între orificiul urinar ｩ＠ anus.
La mascul, prin ｳ･｣ｩｯｮ｡ｲ＠
ｳ｣ｲｯｴｵｬｩｻｰｮｧ＠
ｴ･ｧｵｭｮ｡ｲＩＬ＠
se ･ｶｩ､ｮ｡ｺ＠
､ｯｵ＠
testicule de ｦｯｲｭ＠
ｯｶ｡ｬＮ＠
De la fiecare testicul ｰｯｲｮ･ｴ＠
câte un canal deferent. Partea
ｴ･ｲｭｩｮ｡ｬ＠
se ｮｵｭ･ｴ＠
canal ejaculator. Cele ､ｯｵ＠
canale ejaculatoare se deschid în
ｵｲ･ｴ
Ｌ＠ care ｳｴｲ｢｡･＠
penisul. În ｣ｩｬ･＠
genitale ale masculului se deschid canalele mai
multor glande: veziculele seminale, prostata ｩ＠ glanda ｢ｵｬｯＭｲ･ｴ｡Ｎ＠
La ｦ･ｭｬＮ＠
în ｶ･｣ｩｮｴ｡＠
rinichilor ｰｵｴ･ｩ＠
observa cu ajutorul Iupei ､ｯｵ＠
ovare
mici. Oviductele S,!! deschid cu ｣｡ｰｴｵｬ＠
anterior, ca o pâlnie, în apropierea ovarelor, iar
posterior, în uter. In continuarea uterului se ｧｳ･ｴ＠
vaginul.
mamiferele ｦ･｣ｵｮ､｡ｩ＠
este ｩｮｴ･ｲＮ＠
În ｦｵｮ｣ｩ･＠
de ｣ｯｮ､ｩｬ･＠
de mediu, niLa ｴｾ｡･＠
､｡ｩ＠
Ｈ｣ｵｩ｢ｲ･｡＠
oului în mucoasa ｵｴ･ｲｩｮＩ＠
se produce fie imediat, fie mult mai târziu.
chiar la câteva luni ､ｵｰ＠
fecundare, în uter (de exemplu, la ｣ｰｲｩｯ｡ＩＮ＠
La unele specii
are loc toamna, iar ｦ･｣ｵｮ､｡ｩ
Ｌ＠ ｰｲｩｭｶ｡［＠
în tot acest ｲｳｴｩｭｰＬ＠
sperde lilieci ｣ｯｰｵｬ｡ｩ＠
matozoizii sunt ｭ･ｮｩｵ＠
în conductele genitale femeie.
La unele mamifere domestice, inclusiv la om, procesul reproducerii poate fi diriartificiale.
jat ｩ＠ controlat prin ￮ｮｳｭ￢ｲｩ＠
În cursul ､･ｺｶｯｬｴｲｩ＠
embrionare (fig. 99) mucoasa ｵｴ･ｲｩｮ＠
a celor mai multe marnifere contribuie la formarea placentei (organ nou în seria ｡ｮｩｭｬＩ＠
prin intermediul
｣ｲ･ｩ｡＠
se ｲ･｡ｬｩｺ＠
schimburile de ｳｵ｢ｴ｡ｮ･＠
dintre ｭ｡＠
ｩ＠ embrion ＨｦｴＩＮ＠
În timpul ｮ｡ｴ･ｲｩ＠
sau la scurt timp ､ｵｰ＠
aceasta, placenta este ･ｸｰｵｬｺ｡ｴ＠
din corpul mamei.
ｎｯｵＭｮｳ｣ｴｬ＠
este ｨｲｮｩｴ＠
cu laptele produs de glandele mamare, situate în
mamele.
pe care le
Singurele mamifere care nu nasc pui sunt monotremele; ele depun ｯｵ＠
clocesc, din care ies puii ce sunt ｡ｬｰｴｩＮ＠
La marsupiale (canguri), de.zvoltarea ｩｮｴｲ｡ｵ･＠
este de ｳ｣ｵｲｴ＠
､ｵｲ｡ｴＬ＠
din care
｣｡ｵｺ＠
puii ies din uter incomplet ､･ｺｶｯｬｴ｡ｩＮ＠
ｐ￢ｮ＠
la completa lor dezvoltare. mama îi
introduce în marsuoiu, în care sunt mameloanele glandelor mamare.
·
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Amnios
Embrion
Ve zic u!â
ambii ｩ｣｡ｬ＠
Fig. 99. Dezvoharea ･ｭ｢ｲｩｯｮ｡＠
la mamifere.

ￎｎｔｒｅｂｉ＠

- În ce ｣ｯｮｳｴ＠

superioritatea ｦ･｣ｵｮ､｡ｩ＠

interne, comparativ cu ｦ･｣ｵｮ､｡ｩ＠

･ｸｴｲｮ＿＠

- Care sunt avantajele reproducerii sexuate în seria ｡ｮｩｭｬ＿＠
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