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INTRODUCERE 

Cobaiul este originar din America de Sud și trăiește în stare de libertate, în mai 

multe țări: Peru, Uruguai, Bolivia, Argentina, Brazilia, Guyana. Specia s-a format și 

trăiește la altitudine mare, pe crestele munților Anzi, unde condițiile sunt aspre. Cobaii 

sunt nevoiți să suporte variații mari de temperatură și să se hrănească cu plantele puțin 

suculente din aceste zone aride.  

Denumirea cea mai utilizată, atât în rândul populației umane, cât și în literatura 

de specialitate, este de porcușor de Guinea. Această denumireeste eronată, deoarece, 

chiar dacă se aseamănă fizic cu purceii sugari, cobaiul nu are nimic în comun cu porcul 

domestic sau sălbatic, mai mult, el nu este originar din Guinea africană cum s-a crezut 

inițial, ci din Guyana, țară din America de Sud, unde el, porcușorul de Guinea, trăiește și 

acum în stare de libertate. Cu toate acestea, denumirea s-a păstrat și este folosită în continuare 

pe scară largă. 

Datorită particularitățiloranatomice și fiziologice de excepție pe care le are 

cobaiul, el a fost repede folosit ca și animal de experiență. Utilizarea cobaiului în scopuri 

științifice, a luat o asemenea amploare încât, el a devenit un veritabil simbol, astfel că, 

animalele și chiar oamenii care participă la anumnite teste sunt denumiți„cobai”. 

Utilizarea cobailor în cercetarea științifică a cunoscut apogeul în jurul anului 1960, 

pentru ca numărul lor să se reducă progresiv ulterior, datorită utilizării pe scară tot mai 

largă a șoarecilor și șobolanilor ca animale de experiență. Cu toate acestea, cobaiul este 

încă mult folosit în cercetarea științifică și datorită calităților pe care le are, va fi folosit și 

în viitor, o perioadă lungă de timp, ce poate să se întindă pe sute de ani sau chiar mai 

mult. 

În mare măsură, cobaii sunt utilizați ca și animale de companie,datorită faptului 

că sunt animale foarte blânde, curate și nu emană mirosuri neplăcute.  

 

STRUCTURA TEZEI 

Teza de doctorat intitulată „Studiul morfologic și histochimic al sistemului digestiv 

la cobai”are 150 pagini și conține 58 figuri. În conformitate cu noile metodologii de 

redactare a tezelor de doctorat, teza a fost realizată  și  structurată în două părți.  

Prima parte a tezei se întinde pe 34 pagini și cuprinde 2 capitole. 

Capitolul 1, intitulat „Cobaiul - aspecte generale”cuprinde aspecte referitoare la 

încadrarea taxonomică, rasele de cobai, creșterea și întreținerea cobaiului, particularități 

anatomice, reproducerea cobailor, comportamentul și simțurile la cobai, importanța 

economică și socială a cobailor și bolile acestei specii.  

Capitolul 2, intitulat „Sistemul digestiv”,cuprinde informații generale despre 

componentele sistemului digestiv la speciile de mamifere cele mai frecvente, care sunt 

crescute la noi în țară.  

A doua parte a tezei,cuprinde 102 pagini și este structurată în 8 capitole, în care 

sunt prezentate obiectivele urmărite, materiale și metode, cercetările de morfologie 

macroscopică, microscopică și histochimică, asupra sistemului digestiv de cobai, precum 



 

 

și aprecierea activității secretorii a hepatocitelor, după gradul de încărcare cu complexe 

Golgi. În final, sunt prezentate concluziile generale și aspectele de originalitate și 

contribuțiile inovative ale tezei. 

 

OBIECTIVELE LUCRĂRII 

-studiul macroscopic al organelor care alcătuiesc sistemul digestiv la cobai, 

pentru a surprinde eventuale aspecte particulare; 

-studiul microscopic al organelor sitemului digestiv la cobai pentru a 

identifica eventuale structuri histologice adaptative, datorate schimbării 

alimentației; 

-studiul histochimic  al structurilor glandulare, pentru a putea aprecia 

natura secreției, la fiecare tip celular în parte; 

-studiul microscopic al enterocitelor, pentru aprecierea indirectă a activității 

lor secretorii după gradul de încărcare cu complexe Golgi. 

 

MATERIALE ȘI METODE 

Studiul a fost realizat pe 10 cadavre, prezentate la Laboratorul județean Sălaj - 

Zalău, pentru diagnostic histopatologic. 

Investigațiile macroscopice au fost efectuate folosind metoda clasică a disecției, 

care se practică la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, pentru punerea în 

evidență a organelor sistemul digestiv.  

Investigațiile microscopiceau fost efectuate pefragmente din următoarele 

organe: limbă, esofag, stomac, duoden, jejun, ileon, cecum, colon, ficat și pancreas. Au 

fost utilizate colorațiile tricrom GOLDNER - pentru investigații histologice generale, 

metoda Elftman - pentru Aparatul Golgi, reacția PAS - pentru evidențierea 

mucosubstanțelor neutre, și colorația cu albastru alcian - pentru evidențierea 

mucosubstanțelor acide.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În capitolul 5 intitulat „Studiul macroscopic al sistemului digestiv la cobai”,s-a 

făcut inventarierea aspectelor anatomice cu privire la topografiaorganelor sistemului 

digestiv la această specie.  

Limba de cobai este un organ alungit, dispus la nivelul planșeului cavității bucale, 

are o lățime redusă, datorită faptuluică arcadele dentare sunt apropiate, iar lungimea 

medie este de aproximativ 3,2 cm la animalul adult. 

Dentițiaeste reprezentată la cobai,de 20 de dinți cu următoarea formulă dentară: 

I=1/1, C= 0/0, Pm=1/1, M=3/3. Toți dinții (incisivi, premolari, molari), prezintă rădăcini 

adânci, sub formă de daltă.   

Esofagul de cobai este împărțit, la fel ca la toate speciile de mamifere, în trei 

segmente: cervical, toracal și abdominal. 



 

 

Stomaculestela cobai, sub formaunei dilatații transversale postdiafragmatice, cu 

dispunere oblică, dorso-ventrală, de la stânga la dreapta, aplatizată cranio-caudal. El 

prezintă pentru studiu, două fețe, două curburi și două extremități. 

Duodenul de cobai prezintă o porțiune cranială scurtă, numită ampula duodenală, 

care se continuă cu ansa descendentă,mult mai lungă. Aceasta suferă o inflexiune 

ventrală și se continuă cu ansa ascendentă.  

Jejunul de cobai prezintă o serie de inflexiuni care formează ansele jejunale. 

Ileonul are la cobai, o lungime egală cu lungimea faldului peritoneal, care face 

legătura dintre cecum și ileon. 

Cecumul,ocupă segmental caudal al cavității abdominale și prezintă 3 porțiuni: 

ampulară - orientată spre stânga, corpul - dispus oblic și vârful cecului - orientat ușor, 

ventro-cranio-medial dreapta.  

Colonul este împărțit la cobai, în trei segmente: ascendent, transvers și 

descendent. Colonul ascendentare la specia studiată, un aspect tubular și este legat de 

marea curbură a cecului, prin intermediul unui fald peritoneal - ligamentul ceco-colic. 

Colonul transvers este destul de scurt și apare dispus între colonul ascendent și cel 

descendent. Colonul descendent este  segmentul cu lungimea cea mai mare și din punct 

de vedere anatomo-topografic, este dispus între colonul transvers și rect.  

Rectumulare la cobai,lungime relativ mare și prezintă o ampulă rectală destul de 

redusă. 

Ficatul prezintă la cobai, șase lobi: drept, intermediar drept, stâng, intermediar 

stâng, pătrat și caudat. Între lobul intermediar stâng și lobul intermediar drept este 

dispusă vezica biliară. 

Pancreasul de cobai, are o culoare roz-roșiatică,în stare proaspătă, și este format 

din trei porțiuni: corpul și doi lobi. 

Capitolul 6, intitulat „Studiul microscopic al sistemului digestiv la cobai” 

urmărește obținerea de detalii microscopice referitoare la structura organelor digestive 

la cobai. Pentru realizarea acestui scop ne-am propus următoarele obiective: 

-studiul histologic amănunțit al componentelor sistemului digestiv la cobaiul 

crescut în captivitate; 

-inventarierea eventualelor aspecte structurale particulare la nivelul unor 

componente ale sistemului digestiv la cobaiul crescut în captivitate. 

Limbade cobai este acoperită pe toată suprafața cu un epiteliu stratificat pavimentos, 

intens cheratinizat pe papilele linguale și spațiul dintre ele - pe întreagafață dorsală. 

Musculara superficială a limbii de cobai este dispusă sub formă de straturi longitudinale 

care cresc în grosime, de la sfertul I, la sfertul III, iar musculara profundă este formată 

din fascicule musculare cu orientare tridimensională.  

Esofagul de cobai este format din segmentele întâlnite la toate speciile de 

mamifere și anume: cervical,  toracal și abdominal. El conține cele patru tunici 

caracteristice tubului digestiv: mucoasă, submucoasă, musculară și adventiție. Mucoasa 

esofagului cervical de cobai, este formată din cele trei componete caracteristice: epiteliu, 



 

 

corion și musculara mucoasei. Epiteliul este stratificat pavimentos cheratinizat, 

musculara, formată din mușchi striați dispuși sub formă de straturi, iar adventiția, din 

țesut conjunctiv relativ lax, foarte bine vascularizat și inervat. 

Stomacul de cobai prezintă o trecere bruscă de la mucoasa esofagiană la cea 

gastrică, fără interpunerea unei zone de tranziție.  

Regiunea cardială se întinde pe o suprafață mică, dar grosimea mucoasei este aici 

relativ mare, apropiindu-se mult, de grosimea mucoasei din zona fundică. În această 

zonă sunt prezente glande cu lumen mai larg, decât cele din zona fundică. 

Regiunea fundică ocupă cea mai mare suprafață, mucoasa gastrică este aici groasă 

și ocupă ceva mai mult de jumătate, din grosimea peretelui gastric. La suprafață sunt 

prezente cripte care ocupă cel mult 30%, din grosimea mucoasei fundice. Epiteliul care 

tapetează mucoasa la suprafață, precum și criptele, este format din celule prismatice 

dispuse pe un singur rând. În profunzimea mucoasei se găsesc numeroase glande 

fundice lungi, dispuse de la  baza criptelor, până la  musculara mucoasei. 

Zona pilorică prezintă mucoasă de grosime neuniformă, alternând porțiuni mai 

înalte, cu altele, ceva mai puțin înalte. Criptele ocupă aici, aproximativ 40% din grosimea 

mucoasei. Celulele care tapetează mucoasa la suprafață și cele de la nivelul criptelor, au 

polul apical încărcat cu mucus. Glandele sunt numeroase și lungi, iar ca structură, sunt  

formate din două tipuri diferite de celule.  

Duodenulprezintă la cobai, vilozități înalte, acoperite de epiteliu simplu prismatic 

ce conține și un număr mic de celule caliciforme, intercalate printre enterocite. În grosimea 

mucoasei sunt prezente glande intestinale (Lieberkun), cu aspect tipic de glande 

tubulare, care conțin și câteva celule caliciforme. În submucoasă sunt prezente glande 

duodenale (Bruner). 

În jejun la cobai, vilozitățile sunt ceva mai înalte decât în duoden, iar numărul 

celulelor caliciforme este tot mic. Aici sunt prezente un singur tip de glande și anume 

glande Lieberkun. 

În ileon la cobai, vilozitățile sunt înalte, dar mai inegale ca și în jejun, iar celulele 

caliciforme sunt ceva mai multe, decât în segmentele anterioare. Sunt prezente un singur 

tip de glande, dar acestea au un aspect foarte particular. Aproximativ 2/3 superioare au 

aspect comparabil cu structura clasică a glandelor intestinale, fiind formate din 

enterocite și câteva celule caliciforme, dar treimea profundă conține celule mari, cu 

citoplasma transparentă și formă de trunchi de piramidă. 

Cecul are la cobai, un perete subțire și nu conține vilozități, ci cripte asemănătoare 

într-o oarecare măsură, cu cele de la nivelul stomacului. În grosimea mucoasei sunt 

prezente glande intestinale tipice, semnificativ mai puține ca și în ileon,fiind dispuse de 

la fundul criptelor, până la musculara mucoasei. Există și aici, celule caliciforme, dar în 

număr mult mai mic (răzlețe), decât în segmentele anterioare.  

Colonul prezintă la cobai, cute numeroase și înalte, iar în axul unora dintre ele este 

prezent țesut adipos, destul de bine reprezentat. Glandele sunt dispuse de la suprafața 

mucoasei, până la musculara mucoasei, care este groasă și formată din două straturi, 



 

 

unul circular subțire și unul longitudinal mai gros. Multe dintre glande prezintă și aici, 

două tipuri diferite de celule, dispuse după maniera descrisă la ileon. 

Ficatulprezintă la cobai, structură asemănătoare cu majoritarea speciilor de 

mamifere, fiind format din lobuli poligonali a căror periferie, nu apare foarte net. 

Pancreasulare la cobai, structură asemănătoare cu a celorlalte mamifere. 

Componenta endocrină este prezentă sub formă de insule Langerhans de diferite forme 

și mărimi, atât în componenta exocrină, cât și în țesutul conjunctiv interlobular. 

Capitolul 7,intitulat „Histochimia sistemului digestiv la cobai”, a urmărit 

inventarierea celulelor secretoare de mucine și categoria de mucine secretate de fiecare 

tip celular. Pentru a putea evidenția celulele secretoare de mucine, prezența și 

distribuția lor în mucoasa gastro-intestinală, ne-am propus următoarele obiective: 

-inventarierea prezenței și distribuției celulelor secretoare de mucine în stomac și 

intestin la cobai; 

-evidențierea tipului de mucine secretate de celulele existente la nivelul fiecărui 

organ digestiv. 

Stomacul de cobai prezintă în regiunea cardială, reacție PAS pozitivă la celulele 

epiteliului de suprafață a mucoasei și cele care tapetează criptele gastrice și intens PAS+, 

în jumătatea lor apicală. În ceea ce privește glandele cardiale, nu se constată material 

PAS+, decât foarte discret și doar în unele dintre ele.  

În regiunea fundică, celulele de la suprafața mucoasei gastrice și cele care 

tapetează criptele, sunt intens PAS pozitive. Din punct de vedere cantitativ, materialul 

PAS+ este peste cel din regiunea cardială. Celulele din pereții glandelor fundice de la 

cobai, sunt PAS negative. 

În regiunea pilorică situația se menține în ceea ce privește celulele de la suprafața 

mucoasei și cele din cripte, unde reacția PAS este intens pozitivă. Celulele glandelor 

pilorice apar PAS pozitive, în jumătatea profundă și PAS negative, în jumătatea 

superficială. 

În regiunea cardială, celulele care tapetează mucoasa la suprafață și în cripte, 

sunt negative la reacția cu albastru alcian.La nivelul glandelor cardiale există reacție 

alcian pozitivă, dar într-un număr restrâns de celule, și de intensitate foarte discretă.  

În regiunea fundică situația se menține în privința reacției alcian negative a 

celulelor care tapetează mucoasa la suprafață și în cripte, dar doar a celor din glande.  

În regiunea pilorică situația se menține, în ceea ce privește celulele care 

tapetează mucoasa la suprafață și la nivelul criptelor. O diferență se constată în privința 

glandelor pilorice, unde celulele din jumătatea lor profundă prezintă reacție alcian 

pozitivă.   

În duoden, la cobai, este prezentă reacția PAS pozitivă, atât în epiteliul de 

suprafață care îmbracă vilozitățile și spațiul dintre ele, cât și în cel de la nivelul glandelor 

Lieberkun și Bruner. Enterocitele sunt PAS negative, iar celulele caliciforme prezintă 

reacție PAS pozitivă, intensă. Situația se păstrează și în cazul glandelor Lieberkun. În 



 

 

cazul glandelor Bruner, celule sunt PAS pozitive, darintensitatea reacției este 

semnificativ mai scăzută, decât în cazul celulelor caliciforme.  

În jejun, la cobai, situația este comparabilă cu cea din duoden în privința celulelor 

caliciforme, care apar și aici intens PAS pozitive, atât cele din epiteliul vilozitar, cât și 

cele din peretele glandelor Lieberkun.  

În ileonul de cobai există  asemănări cu segmentele anterioare referitoare în 

primul rând, la faptul că celulele caliciforme prezente în epiteliul de la suprafață, cât și în 

pereții glandelor Lieberkun, sunt comparabile din toate punctele de vedere, cu cele de la 

nivelul segmentelor anterioare. Particular pentru acest segment intestinal este faptul că 

în jumătatea profundă a Glandelor Lieberkun, sunt prezente celule DCS.  

La nivelul cecului există un număr redus de celule caliciforme, care prezintă însă, 

reacție PAS pozitivă, de intensitate comparabilă cu cele de la nivelul segmentelor 

anterioare. 

La nivelul colonului sunt prezente celule caliciforme, atât în epiteliul de suprafață, 

cât și în cel glandular. Ele prezintă reacție PAS pozitivă comparabilă atât între ele, cât și 

cu celulele caliciforme existente la nivelul segmentelor descrise anterior.  

Pe lângă celulele caliciforme existente în epiteliul de suprafață și cel glandular, 

mai sunt PAS pozitive, celulele DCS.  

Reacția cu albastru alciana evidențiat aspecte particulare legate de activitatea 

de secreție a mucinelor acide.  

La nivelul duodenuluiexistă celule alcian pozitive, atât în structura epiteliului de 

suprafață, cât și a celui glandular. În epiteliul de suprafață și în cel din glandele 

Lieberkun, singurele celule alcian pozitive sunt celulele caliciforme. În cazul glandelor 

Bruner, toate celulele glandulare prezintă reacție alcian pozitivă. 

În jejunul de cobai, singurele celule alcian pozitive sunt cele caliciforme. 

În ileonul de cobai, reacția alcian pozitivă - de intensitate medie, este prezentă în 

celulele caliciforme, îndiferent de localizarea lor, precum și în celulele DCS. 

În cecumulde cobai, prezintă reacție alcian pozitivă doar celulele caliciforme.  

În colonulde cobai sunt alcian pozitive, celulele caliciforme și celulele DCS.  

Înpancreasul de cobai, celulele caliciforme identificate în epiteliul canalelor excretorii 

interlobulare au fost pozitive, atât pe reacția PAS, cât și pe cea cu albastru alcian.În ceea 

ce privește celulele din glandele anexate canalelor excretorii interlobulare, majoritatea 

sunt PAS negative și alcian negative, și doar celulele grupate în porțiunea profundă (cele 

cu aspect de celule secretoare de mucus) apar pozitive la cele două reacții histochimice, 

utilizate de noi.  

Capitolul 8,intitulat „Aprecierea indirectă a activității secretorii a 

enterocitelor după gradul de încărcare cu aparate Golgi” a urmărit aprecierea 

morfologică a activității secretorii a enterocitelor din intestinul de cobai. Obiectivele 

propuse au fost: 

-prelucrarea histologică specialăpentru evidențierea complexelor Golgi în enterocitele 

epiteliului de suprafață și în cel glandular; 



 

 

-aprecierea comparativă a gradului de încărcare cu complexe Golgi a enterocitelor 

din epiteliul de suprafață și cel glandular. 

Tehnica de impregnare utilizată de noi (metoda Elftman), a evidențiat complexele 

Golgi la nivelul tuturor enterocitelor, atât cele de la suprafața mucoasei intestinale, cât și 

a celor din pereții glandelor intestinale.  

La nivelul duodenului am comparat gradul de încărcare cu complexe Golgi a 

enterocitelor care îmbracă vilozitățile intestinale, comparativ cu cele existente în pereții 

glandelor Lieberkun. În cazul tuturor enterocitelor, am constatat un număr relativ mare 

de complexe Golgi, cu dispunere supranucleară. Dacă am comparat enterocitele de la 

suprafață, cu cele din glandele Lieberkun, am constatat că, gradul lor de încărcare cu 

complexe Golgi este la nivel foarte apropiat.  

În jejun există doar glande Lieberkun scurte, iar celulele din pereții lor conțin în 

citoplasmă complexe Golgi la nivel comparabil cu cel existent în glandele Lieberkun din 

duoden. Dacă comparăm gradul de încărcare cu complexe Golgi, a celulelor din glandele 

Lieberkun cu cele de la suprafața mucoasei, nu constatăm diferențe. 

În ileon situația este de asemenea comparabilă în privința gradului de încărcare 

cu complexe Golgi a enterocitelor de la suprafața mucoasei și a celor din glandele 

Lieberkun. Mai mult, gradul de încărcare cu complexe Golgi este comparabil în cele trei 

segmente ale intestinului subțire de cobai. 

Încecum,se constată de asemenea, o încărcare cu complexe Golgi la nivelul 

glandelor Lieberkun, comparabil cu situația de la segmentele intestinului subțire, iar în 

enterocitele de la suprafața mucoasei, încărcarea este peste nivelul celei din glande. 

Comparativ cu segmentele intestinului subțire, enterocitele de la suprafața mucoasei 

cecumului de cobai, prezintă grad de încărcare ceva mai mare. 

În colon,situația este oarecum comparabilă cu cea din cecum, deoarece și aici, 

enterocitele de la suprafață prezintă grad de încărcare cu complexe Golgi, mai mare 

decât cele din pereții glandelor Lieberkun. 

Capitolul 9,intitulat „Concluzii generale” cuprinde o sinteză a celor mai 

importante aspecte surprinse de investigațiile efectuate, astfel:   

Limba de cobai este acoperită pe toată suprafața, de epiteliu stratificat 

pavimentos  cheratinizat, care se continuă și în esofag, musculara esofagului este 

formată din mușchi striați atât în porțiunea prediafragmatică, cât și în cea 

postdiafragmatică, iar submucoasa nu conține glande. 

Regiunea cardială ocupă în stomacul de cobai, o suprafață foarte mică, iar 

mucoasa gastrică  reprezintă  50% din grosimea peretelui și prezintă la suprafață cripte, 

care ocupă aproximativ 30% din grosimea mucoasei, în regiunea cardia, 25%, în 

regiunea fundică și 40%, în regiunea pilorică.  

Glandele submucoase duodenale apar formate la cobai, numai din celule mucoase 

și sunt prezente în număr mare pe toată lungimea duodenului, dar se extind pe o 

anumită distanță și în jejun, unde numărul lor este semnificativ mai mic și distanța 

dintre ele, mult mai mare. 



 

 

Glandele Lieberkun sunt relativ scurte și nu foarte dese în duoden și jejun, dar 

ceva mai lungi în ileon și colon, unde apar formate în jumătatea superioară, din 

enterocite și celule caliciforme, iar în jumătatea profundă, din celule particulare cu 

aspect tipic de celule secretoare de mucine, numite celule DCS. 

Pancreasul de cobai conține insule Langerhans, atât intralobular,cât și interlobular, 

iar canalele excretorii interlobulare prezintă numeroase celule caliciforme tipice și 

glande tubulare ușor sinuoase, formate din celule prismatice și celule DCS, grupate 

caracteristic. 

Având în vedere că celule secretoare de mucine neutre se întâlnesc în toate 

regiunile stomacului, iar celule secretoare de mucine acide doar în glandele pilorice și în 

măsură mică în cele cardiale, putem spune că secreția mucoasă a stomacului este 

reprezentată în principal de mucinele neutre.  

Celulele glandelor submucoase duodenale sunt pozitive atât la reacția PAS, cât și 

la cea cu albastru alcian, ceea ce demonstrează că ele sintetizează ambele categorii de 

mucine, dar în cantități moderate, intensitatea secreției fiind sub nivelul celei a celulelor 

caliciforme.  

Indiferent de localizarea lor, celulele caliciforme sunt intens pozitive la reacția 

PAS și de intensitate medie, la cea cu albastru alcian, ceea ce demonstrează că ele 

sintetizează atât mucine neutre, cât și mucine acide, iar cantitativ, cele neutre le întrec 

pe cele acide, astfel că, secreția lor este predominant neutră. 

Indiferent de localizarea lor, celulele DCS sunt pozitive la ambele reacții 

histochimice, ceea ce demonstrează că ele secretă ambele tipuri de mucine,iar  

intensitatea reacției este mai mare la reacția cu albastru alcian și mai slabă, pe reacția 

PAS, astfel că secreția lor este predominant acidă.  

Este posibil ca secreția predominant neutră a celulelor caliciforme din ductele 

pancreatice să asigure protecția și o oarecare lubrefiere a epiteliului ductal, iar cea 

predominant acidă, a celulelor glandelor ductale, să asigure menținerea enzimelor 

pancreatice  în stare inactivă, până la ajungerea lor în intestin. 

Investigația efectuată de noi, a evidențiat un grad de încărcare cu complexe Golgi 

relativ ridicat în citoplasma enterocitelor, atât a celor din epiteliul de suprafață, cât și a 

celor din glandele Lieberkuhn, în toate segmentele intestinului subțire și ale intestinului 

gros. 

Gradul de încărcare cu complexe Golgi a enterocitelor de la suprafața mucoasei 

intestinale, este ceva mai mare în intestinul gros față de cel subțire, ceea ce sugerează că, 

activitatea secretorie a enterocitelor din intestinul gros este ceva mai mare, decât a celor 

din intestinul subțire.  

La o apreciere comparativă generală, putem spune că, activitatea de absorbție o 

întrece într-o oarecare măsură, pe cea de secreție, în duoden, jejun și ileon, se derulează 

la nivel oarecum comparabil, în cecum, iar în colon, activitatea de secreție o întrece net 

pe cea de absorbție. 



 

 

În această situație, dacă facem o apreciere per total intestin, este foarte posibil ca 

activitatea secretorie a enterocitelor să o întreacă și pe cea de absorbție, deși aceasta 

este predominantă la nivelul segmentelor intestinului subțire. 

Prezența celulelor DCS în ileonul de cobai, sugerează că produsul lor de secreție, 

participă la derularea unor fenomene comune într-o oarecare măsură, porțiunii 

terminale a intestinului subțire și a celui gros, pregătind probabil, alimentele, pentru o 

digestie cecală, cât mai facilă. 

Este posibil ca secrețiile glandelor Lieberkun să participe și la reglarea 

consistenței conținutului intestinal în funcție de necesități, iar în situații patologice, 

pierderile masive de lichide să se facă în primul rând prin amplificarea secreției 

glandulare și doar parțial, prin alte mecanisme. 

 Capitolul 10, intitulat„Originalitatea și contribuțiile inovative ale tezei”, 

punctează cele mai importante rezultate obținute în această lucrare. 

Studiile anatomice efectuate, completează puținele cercetări temeinice efectuate 

pe sistemul digestiv de cobai, existente în literatura de specialitate. 

Studiile histologice au scos în evidență unele aspecte mai puțin cunoscute sau 

chiar neraportate până în prezent, pe sistemul digestiv de cobai. Dintre cele mai importante, 

amintim: 

Limba de cobai prezintă epiteliu stratificat pavimentos cheratinizat, pe toată fața 

ei dorsală.  

Limba de cobai nu prezintă acini glandulari în primele trei sferturi, ci doar în 

sfertul al IV-lea, acini seroși și mucoși. 

Nici unul dintre segmentele esofagului de cobai, nu conține glande. 

Musculara esofaguluieste formată din mușchi striați, pe toată lungimea organului. 

Regiunea cardială ocupă la cobai, o suprafață foarte redusă, și prezintă cripte de 

lungime comparabilă cu cele din regiunea fundică. 

Mucoasa gastrică din regiunea pilorică a stomacului de cobai, nu are aceeași 

grosime pe toată suprafața, ci alternează porțiuni înalte, cu altele, mai scunde. 

Glandele Bruner se extind la cobai, și în porțiunea inițială a jejunului. 

Glandele Lieberkun sunt scurte în jejun, medii în ileon și în intestinul gros. 

Am semnalat pentru prima dată, existența de celule DCS în glandele Lieberkun din 

ileonul de cobai. 

Glandele Lieberkun din colonul de cobai conțin celule DCS în număr mai mare ca  

în ileon.  

În pereții canalelor excretorii interlobulare din pancreas, există celule caliciforme 

și glande tubulo-acinare.  

Studiile histochimice au scos în evidență unele aspecte funcționale, dintre care 

amintim: 

Celulele care tapetează mucoasa gastrică, sintetizează doar mucine neutre.  

Glandele din regiunea cardia sintetizează cantități mici de mucine neutre și acide.  

Glandele din regiunea fundică nu sintetizează mucine. 



 

 

Aproximativ 50% dintre celulele glandelor pilorice, sintetizează mucine neutre și 

mucine acide.  

Indiferent de localizarea lor, celulele caliciforme sintetizează cantități mari de 

mucine neutre și cantități moderate de mucine acide. 

Glandele Bruner secretă la cobai, cantități moderate de mucine neutre și acide. 

Indiferent de localizarea lor, celulele DCS sintetizează atât mucine neutre, cât și 

acide, predominante fiind cele acide.  

Studiilereferitoare la activitatea secretorie a enterocitelor,au evidențiat 

următoarele aspecte: 

Activitatea secretorie este comparabilă la enterocitele din epiteliul de suprafață și 

cele din glande.  

Intensitatea secreției este însemnată și comparabilă la enterocitele dintoate 

segmentele intestinului subțire și a celui gros.  

Per total intestin, este posibil ca activitatea secretorie să o întreacă pe cea de 

absorbție. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


