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Existenţa unui sistem biologic semideschis, fie unicelular fie multicelular 
organizat în ţesuturi şi aparate, necesită ca acest sistem să îşi dezvolte o structură 
care să separe eficient sistemul de mediul extern. 

În cazul organismului unicelular, acest sistem de separare/protecţie este 
realizat de membrana celulară iar la organismele superioare, inclusiv mamifere 
sau om, este realizat de către organul cutanat sau pielea. 

Pielea a preluat şi a dezvoltat în afară de funcţia de protecţie/separare şi o 
serie de alte funcţii cum ar fi: termoreglarea, excreţia, funcţia imunologică şi 
chiar funcţia de comunicare socio-sexuală. 

Cu toate acestea, pielea şi-a păstrat matricea de bistratalitate asemănătoare 
cu structura membranei celulare, dar în cazul pielii cele două straturi (epiderm şi 
derm/hipoderm) sunt două ţesuturi distincte, respectiv un strat epitelial şi un strat 
de ţesut conjunctiv. Totodată au apărut structuri derivate din piele (foliculi piloşi, 
glande) care contribuie la realizarea funcţiilor pielii. 

Tegumentul la om este similar cu cel de la gorilă sau cimpanzeu. Cea mai 
importantă deosebire este căderea aproape totală a părului de pe suprafaţa tegu-
mentului, cu excepţia zonei scalpului, axilei şi zonei genitale. Cu toate acestea 
numărul de foliculi piloşi de pe toată suprafaţa corpului de la om este egal cu cel 
de la gorilă sau cimpanzeu. 

Aspectul general al pielii. Pielea înveleşte în totalitate corpul uman realizând 
o suprafaţă de aproximativ 1,5 m2 care, la nivelul orificiilor naturale, se continuă 
cu semimucoasele şi mucoasele care căptuşesc aceste orificii. 

Pielea acoperă în întregime corpul realizând un înveliş elastic adecvat, dar 
care în zonele de flexie prezintă pliuri (pliul inghinal, submamar). 

Grosimea pielii variază în funcţie de regiunea corporală, astfel grosimea 
medie este de 2 – 4 mm, dar la nivelul plantelor şi palmelor grosimea ajunge la  
5 – 6 mm, în timp ce la nivelul pleoapelor este de 0,2 – 0,5 mm. Masa pielii 
reprezintă 20% din masa corpului. 
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Coloraţia pielii este dată de cantitatea şi tipul pigmentului melanic, vascula-
rizaţia pielii, grosimea stratului cornos, concentraţia în sânge a oxihemoglobinei, 
cantitatea de caroten sau gradul de dispersie a luminii. Suprafaţa pielii este aparent 
catifelată dar se pot observa, pe suprafaţa pielii, o serie de şanţuri fine care se 
întretaie realizând mici arii rectangulare, care formează caroiajul normal al pielii 
ce se observă cu ochiul liber. La nivelul palmelor şi plantelor se observă o serie de 
şanţuri denumite dermatoglife, care au un determinism genetic, strict individual. 

Pe suprafaţa pielii se observă o serie de orificii, pori care se găsesc la între-
tăierea şanţurilor fine ale pielii şi care reprezintă orificiile glandulare sudoripare 
şi orificiile pilosebacee. 

1.1. SRUCTURA MICROSCOPICĂ A PIELII 

În prezent se consideră că pielea este un organ complex, format din mai 
multe tipuri de celule (ţesuturi) grupate în trei straturi distincte. Din exterior spre 
interior acetea sunt epidermul, dermul şi hipodermul, la care sunt asociate o 
serie de structuri derivate denumite anexele pielii, respectiv foliculul pilos, un-
ghiile, glandele ecrine şi apocrine. Structurile pielii sunt bine individualizate şi 
delimitate în cazul epidermului şi dermului, şi cu o delimitare mai puţin evidentă 
morfologic şi funcţional între derm şi hipoderm. Straturile pielii sunt interde-
pendente între ele, realizând o adevărată unitate funcţională. 

EPIDERMUL. Reprezintă stratul extern al pielii în contact direct cu mediul 
extern. Din punct de vedere histologic, epidermul reprezintă un epiteliu pluristra-
tificat, keratinizat, autoregenerabil. Principalele celule care formează epiteliul 
pluristratificat sunt keratinocitele. Alte celule care se întâlnesc la acest nivel sunt 
melanocitele, celulele Langerhans, celulele Merkel. Melanocitele şi celulele 
Langerhans migrează în epiderm în cursul perioadei embrionare, în timp ce 
celulele Merkel par a se diferenţia în epiderm. Keratinocitele, celulele principale 
ale epidermului, sunt dispuse pe mai multe straturi, fiecare strat prezentând o 
serie de particularităţi morfologice şi fiziologice. Aceste straturi sunt: stratul 
bazal, stratul malpighian, stratul granulos, stratul lucidum şi stratul cornos. 

Stratul bazal. Cuprinde un singur rând de keratinocite, printre care se găsesc 
melanocite (un melanocit la 6 – 7 keratinocite), celule Langerhans şi celule 
Merkel. Keratinocitele din stratul bazal au o formă poliedrică, cu nuclei mari, cu 
axul mare orientat perpendicular pe membran bazală, pe care se sprijină aceste 
celule. Keratinocitele stratului bazal au o mare putere de diviziune, acest strat 
fiind denumit strat germinativ. Keratinocitele bazale conţin filamente de keratină 
respectiv keratina de tip 5 şi 14 diferenţiate între ele prin greutatea moleculară. 
Aceste filamente de keratină, foarte fine, înconjoară parţial nucleul şi se prind 
sau contribuie la formarea desmozomilor sau a hemidesmozomilor, care sunt 
formaţiuni de prindere între keratinocite sau între keratinocite şi membrana bazală. 
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Stratul spinos (stratul malpighian). Acest strat este format din 6 – 20 de 
rânduri de keratinocite constituind în jur de 50% din grosimea epidermului. 
Keratinocitele din acest strat sunt voluminoase, dar mai turtite decât cele din 
stratul bazal. Nucleul este însă voluminos, la fel ca la celulele din stratul bazal. 
Celulele stratului spinos conţin numeroase organite celulare sugerând un meta-
bolism extrem de activ. De asemenea apar şi organite noi, respectiv granulele 
lamelare. În acest strat, filamentele de keratină se organizează în mănunchiuri 
care înconjoară nucleul şi se inseră pe marginea celulei la nivelul desmo-
zomului. Keratina 5 şi 14 întâlnită în stratul bazal se întâlneşte şi în stratul spinos, 
dar apare şi keratina de tip 1 şi 10. Denumirea de strat spinos este dată de legă-
turile intercelulare (desmozomi) care apar la microscopul optic ca nişte spini. În 
afară de aceste legături între keratinocite, care asigură stabilitatea epiteliului 
stratificat, există şi legături de tip „gap” (orificiu) prin care se asigură o comu-
nicare metabolică între keratinocite. În celulele stratului spinos apar proteine 
cum ar fi involucrina, sau enzime respectiv transglutaminază, care vor avea un 
rol important în stratul următor  

Stratul granulos. Este reprezentat de 3 – 6 rânduri de keratinocite repre-
zentând, în condiţii normale, 10% din grosimea epidermului. Keratinocitele din 
acest strat au o formă romboidă turtită cu diametrul mare paralel cu membrana 
bazală. Metabolismul acestor celule este activ, prezentând numeroase organite 
citoplasmatice. În citoplasmă, în afară de organite se găsesc numeroase granule 
de keratohialină. Aceste granule conţin loricrină, filagrină, alfacistatină, şi o serie 
de lipide. Se găseşte şi involucrină care începe să fie sintetizată în stratul spinos, 
iar în stratul granulos, prin intermediul enzimei transglutaminaza, devine inso-
lubilă. Proteinele formate în stratul granulos (involucrina, loricrina, keratohialina, 
cornifina, envoplakina) formează prin legare încrusişată, catalizată de transgluta-
minază, structuri rigide, insolubile, cu rol în protecţia mecanică şi chimică. 
Aceste structuri care se formează în stratul granular devin tot mai mari pe măsură 
ce keratinocitele evoluează spre stratul cornos. Stratul granular reprezintă ultimul 
strat viabil al epidermului. 

Tranziţia către stratul cornos lipsit de viaţă se face printr-un strat de tranziţie 
numit stratul lucidum. Acest strat este format din celule picnotice şi anucleate, 
celule în viaţă dar cu o activitate enzimatică intensă, în sensul că are loc o 
distrugere a organitelor celulare în paralel cu sinteza finală a reţelei de keratină şi 
formarea definitivă a învelişului cornificat al pielii. Procesele distructive 
sugerează mecanisme asemănătoare apoptozei. 

Stratul cornos. Este ultimul strat al epidermului, fiind format din 4 – 15 
rânduri de celule neviabile, aplatizate, fără nucleu, suprapuse strict unele peste 
altele, asemănătoare unor cărămizi. Celulele stratului cornos nu mai au nucleu 
sau organite celulare şi apar sub forma unor cadre membranale pline cu keratină. 
În straturile profunde ale acestui strat se mai întâlnesc în celule granule lamelare 
care conţin lipide. În afară de keratină, celulele stratului cornos mai conţin o 
masă amorfă care conţine filagrină şi pigment melanic. Bariera pe care o 
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Pentru a înţelege mecanismele de producere a bolilor alergice, sunt 
prezentate succint câteva noţiuni despre IMUNITATE. 

9.1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE IMUNITATE 

Capacitatea vertebratelor superioare de a se apăra împotriva germenilor in-
fecţioşi a fost denumită IMUNITATE (lat. imunos – apărat). Baza morfologică a 
imunităţii o reprezintă sistemul imun. Sistemul imun este format dintr-un 
ansamblu de celule circulante sau tisulare, o serie de imunoglobuline (anticorpi), 
o serie de substanţe cu funcţii diverse (mediatori, citokine etc.) şi organele sursă a 
acestor celule (organite limfoide). 

Noţiunea de imunitate a cuprins iniţial capacitatea de apărare a organis-
mului în faţa agenţilor infecţioşi şi a produşilor lor iar ulterior s-a adăugat 
noţiunea de apărare împotriva agenţilor sau anumitor substanţe sau structuri care 
nu sunt proprii organismului sau nu mai sunt recunoscute ca proprii organismului. 

Imunitatea (respectiv imunitatea specifică) reprezintă capacitatea organis-
mului de apărare antiinfecţioasă, bazată pe funcţionalitatea sistemului imun care 
este capabil să recunoască o substanţă străină organismului şi să elaboreze un 
răspuns specific sau diferenţiat, în vederea eliminării sau distrugerii agresorului 
sau substanţei agresoare. Este practic imunitatea bazată pe limfocitele T, 
limfocitele B, cu formare de celule efectoare şi anticorpi. Acest tip de imunitate 
se caracterizează prin specificitate, diversitate, memorie şi capacitate de a 
distinge elementele proprii de celulele agresoare. Prin aceste proprietăţi, sistemul 
imun asigură protecţie organismului într-o serie foarte variată de situaţii, de la 
protecţia antiinfecţioasă la protecţia antitumorală. 

Prezentăm câteva noţiuni de bază pentru înţelegerea imunităţii: 
– SELF/NON-SELF (propriu/străin). Noţiunea de self în sensul de propriu 

desemnează totalitatea celulelor şi moleculelor proprii organismului, care în 
condiţii normale nu generează un răspuns imun. De menţionat că există teritorii 
din organism care nu intră în noţiunea de „self”. 
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Noţiunea de non-self desemnează celulele şi moleculele care nu sunt proprii 
organismului şi, introduse în organism, pot provoca răspuns imun. 

– Antigen. Noţiunea de antigen desemnează o moleculă/substanţă sau agent 
infecţios care, introduse în organism, se cuplează cu anticorpi specifici. 

Legată de noţiunea de antigen este noţiunea de imunogen. Imunogenul este 
o moleculă care, introdusă în organism, induce un răspuns imun specific. 

Ca o substanţă să fie antigen trebuie ca: să fie non-self, să posede o moleculă 
mare, să prezinte pe suprafaţa sa cât mai mulţi epitopi sau determinanţi 
antigenici care pot reacţiona cu anticorpi, să fie administrată într-o anume 
periodicitate, să fie administrată intravenos. 

– Anticorpi. Sunt molecule circulante sau ataşate pe membrana unor lim-
focite, molecule capabile să recunoască şi să se combine specific cu antigenul. 
Anticorpii sunt produşi de limfocitele B şi fie rămân pe suprafaţa acestora, fie ajung 
în ser sau limfă (circulante) şi au rolul de a neutraliza antigenul. Au o structură 
formată din patru lanţuri polipeptidice, două identice de 440 aminoacizi, 
denumite lanţuri grele, şi două de câte 280 aminoacizi, denumite lanţuri uşoare. 
Un capăt al lanţurilor prezintă gruparea terminală COO şi celălat capăt prezintă 
termianal grupare NH. După structură, există la om cinci clase de imunoglo-
buline (anticorpi): IgG, IgM, IgA, IgD şi IgE, fiecare cu funcţii relativ specifice. 

Organe limfoide 
– Organe limfoide primare: timusul şi măduva hematogenă, unde au loc 

formarea şi maturarea limfoidelor. 
– Organe limfoide secundare: ganglionii limfatici şi splina. Sunt populate de 

limfocite după ce au luat contact cu antigenul. 
Limfocitele  
Reprezintă celulele de bază ale sistemului imun. Funcţional, limfocitele 

reprezintă celulele participante dar şi realizatoare ale răspunsului imun, participând 
la toate fazele acestuia: 

– recunoaşterea antigenului prin legarea acestuia de receptori dispuşi pe 
limfocite; 

– diferenţierea şi maturarea limfocitelor stimulate să funcţioneze la întreaga 
lor capacitate; 

– răspunsul la antigen; 
– stabilirea unei memorii imunologice. 
• Limfocitele T reprezintă principalele celule ale sistemului imun, parti-

cipând direct la răspunsul imun celular şi indirect la răspunsul imun umoral. 
Totodată reprezintă baza morfologică a memoriei imunologice. Limfocitele T se 
maturează în timus şi sunt implicate în special în reacţiile imune care implică 
interacţiuni intercelulare. Există mai multe subpopulaţii de limfocite T: 

– limfocitele T helper (CD4+) – au rolul de a iniţia răspunsul imun prin 
proliferare şi ajută celulele B şi celelalte subpopulaţii de celule T la îndeplinirea 
funcţiilor în răspunsul imun. Limfocitele T produc o multitudine de citokine, 
respectiv substanţe care sunt necesare pentru activarea, proliferarea şi diferenţierea 
tuturor celulelor implicate în răspunsul imun; 
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– limfocitele T citotoxice (CD8+) – sunt limfocite efectorii care, odată 
activate, pot distruge prin contact direct o celulă ţintă; 

– limfocitele T supresoare, foarte asemănătoare cu limfocitele T citotoxice 
(tot CD8+), au rolul de a diminua răspunsul imun, mai ales când stimularea 
antigenică diminuează; 

– limfocitele T de memorie iau naştere în cursul răspunsului imun alături de 
limfocitele T citotoxice şi se pot multiplica la un nou contact cu antigenul, 
iniţiind răspunsul imun mult mai rapid. 

• Limfocitele B sau bursodependente iau naştere la om în măduva hemato-
genă, iar la pasăre într-un organ separat – Bursa lui Fabricius. Maturarea are loc 
la om în măduva hematogenă. Fiecare clonă de limfocite prezintă un receptor 
specific pentru un antigen. După recunoaşterea antigenică, limfocitele B se 
multiplică şi se diferenţiază în plasmocite, celule secretoare de anticorpi. O parte 
din celulele B care au avut contact cu antigenul se transformă în celule de 
memorie. 

• Celulele nule. Sunt celulele non T/non B, aproximativ 5% din totalul 
limfocitelor; denumite celule K (killer – ucigaşe), celulele NK (natural killer) sunt 
implicate în răspunsul imun celular şi imunitatea antitumorală. 

Celulele prezentatoare de antigen  
Sunt celule care realizează prelucrarea şi prezentarea antigenului limfocitelor T 

în fazele de început ale răspunsului imun. Aceste celule sunt: monocitele, celulele 
dendritice şi chiar limfocitele B sau T. 

• Monocitele (forma circulantă în sânge) sau macrofagele (formele din 
ţesuturi) au capacitatea de a fagocita complexele antigen/anticorp. Antigenele 
sunt şi ele fagocitate de macrofage, sunt degradate enzimatic în fragmente şi 
asociate cu moleculele de histocompatibilitate sunt exprimate pe suprafaţa 
macrofagului pentru a fi recunoscute de receptorul pentru antigenul limfocitului 
T. Atât în cursul acestui proces cât şi pentru acţionarea macrofagului există 
numeroşi factori ca prostaglandine, leucotriene, factorul activator al plachetelor 

• Celulele dendritice. Au ca funcţie principală prezentarea antigenului dar 
şi capacitatea de fagocitare. La nivelul pielii sunt denumite celule Langerhans, se 
găsesc în stratul malpighian şi preiau antigenele care au trecut de stratul cornos, 
în general antigene legate de sensibilitatea de contact. După contactul cu 
antigenele, celulele Langerhans migrează în ganglionii limfatici unde prezintă 
antigenul limfocitelor T. 

Alte celule implicate în răspunsul imun: 
– Mastocitele – principala funcţie a mastocitelor o constituie eliberarea de 

mediatori, respectiv substanţe cu o puternică acţiune biologică. 
Eliberarea de mediatorii se realizează prin mai multe procedee, principalul 

fiind degranularea. Dintre mediatori, cei mai importanţi eliberaţi de mastocit 
sunt: histamina, triptaza, heparina, condroitin sulfatul, leucotriene, prosta-
glandine şi citokine ca: TNF-alfa, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13. Mastocitul prezintă pe 
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suprafaţa sa numeroşi receptori care se cuplează cu imunoglobuline de tip E 
(IgE). Cuplarea IgE (anticorp) de pe suprafaţa mastocitului cu un antigen specific 
produce eliberarea de mediatori, cel mai important fiind histamina. 

– Bazofilele. Celule fără activitate fagocitară, dar exprimă pe suprafaţă lor 
mai multe tipuri de receptori, inclusiv receptor pentru IgE. Bazofilele eliberează 
mediatori ca histamina, factorul chemotactic al neutrofilelor, kalicreină, condroitin 
sulfatul A, leucotriene, factor activator al plachetelor, citokinele IL-4, IL-8, IL-13. 

– Eozinofilele sunt celule cu proprietăţi fagocitare şi citotoxice şi exprimă 
receptori pentru imunoglobuline, complement, PAF, leucotriene, chemokine. 
Degranularea eozinofilelor duce la eliberarea a numeroşi mediatori chimici, 
proteine granulare, enzime proteolitice, mediatori lipidici, citokine. 

– Plachetele sanguine (trombocitele) sunt fragmente anucleate care provin 
din megacariocite, fiind implicate în procesele de coagulare, procese reparatorii, 
inflamaţie şi răspuns imun. 

Citokinele  
Sunt un grup de proteine secretate de celule care acţionează asupra altor 

celule, făcând parte din categoria mediatorilor locali. Ele controlează proliferarea 
celulară, diferenţierea, reglarea răspunsului imun, dar şi hematopoieza şi 
răspunsul inflamator. Au o acţiune în cascadă, acţionând asupra a numeroase 
tipuri de celule. Cele mai importante citokine implicate în răspunsul imun sunt: 
interleukina 1, (IL-1) interleukina 2 (IL-2), interleukina 4, interleukina 5, IL-6,  
IL-8, IL-10, 12-13, factorul de necroză a tumorilor (TNF). 

Mediatorii  
Sunt substanţe implicate în răspunsul imun, dar şi în răspunsul inflamator, 

dar au şi un rol important la nivel celular, dar şi la nivel de ţesut sau al întregului 
organism.  

Histamina este o amină biogenă care se găseşte preformată în granulele 
mastocitelor şi bazofilelor. Histamina se eliberează din mastocite în momentul 
când aceste celule sunt activate prin cuplarea cu complexele IgE/antigen sau prin 
secreţia unor substanţe cum sunt concanavalina A, o serie de citokine. Există mai 
multe tipuri de receptori pentru histamină în organism: receptorii H1, H2, H3. 
Cuplarea cu receptori H1 are ca efect contracţia muşchilor netezi de la nivelul 
bronhiilor şi tractului intestinal, creşterea vasopermeabilităţii la nivelul venulelor 
şi creşterea activităţii secretorii a glandelor salivare, intestinale şi pancreatice. 
Cuplarea histaminei cu receptorii H2 duce la creşterea vasopresinei, dilataţia 
vaselor capilare şi stimularea secreţiei glandelor exocrine. 

Proteoglicani. Din aceasta fac parte: heparina, condroitin sulfatul. Au efect 
activator şi chemotactic asupra neutrofilelor şi, prin intermediul heparinei, efect 
anticoagulant. Alte efecte sunt complementare cu ceilalţi mediatori.  

Derivaţii acidului arahidonic. Din această categorie fac parte prostaglan-
dinele, tromboxanii şi leucotrienele. Au activitate similară histaminei, dar mai 
intensă şi mai de durată, realizând în special bronhoconstricţia. 




