
TEIXITS: 

·Les cèl·lules que treballen juntes es reuneixen i formen associacions que son els 
teixits.                                           T. Epitelial                       T. Adipós 
·Els teixits bàsics son 4:              T. Conjuntiu                   T. Cartilaginós 
                                                       T. Muscular                     T. Ossi 

                                                        T. Nervios 

1) TEIXIT EPITELIAL 
·Les cèl·lules epitelials tenen un extrem superior que queda exposat a l’interior 
d’una cavitat corporal o que recobreix un òrgan intern o l’exterior del cos. 
·L’adhesió entre l’epiteli i el teixit conjuntiu es una fina capa extracel·lular 
anomenada membrana basal.  
·Els epitelis no contenen vasos sanguinis son avasculars. L’intercanvi de nutrients 
i residus es fa per difusió 
·Te una gran capacitat de renovació. 
·Els epitelis es poden classificar segons la seva FUNCIÓ, segons la FORMA DE LES 

CEL.LULES i segons el NUMERO DE CAPES cel·lulars. 
 

 SEGONS FUNCIÓ 

 Epiteli de revestiment:  
·Aquest forma la capa externa de la pell i la capa externa d’alguns òrgans 
interns, a més recobreix les cavitats corporals i els interior de els s. 
digestiu, respiratori, cardi, urinari i reproductor. 

 Epiteli glandular: 
·Constitueix la porció secretora de les glàndules. 
 

 SEGONS FORMA 

 Planes: L’epiteli rep el nom de escamós o pla. 

 Cub: cúbic (cuboïdal) . 

 Columnes: columnar o cilíndric. 

 Transició: són cèl·lules que canvien deforma amb facilitat i es troben 
en zones en les qui hi ha un important grau de distensió o estirament. 
 

 SEGONS Nº DE CAPES 

 Simple: una sola capa de cèl·lules. 
 

a) E. Simple escamós o pla: és ideal per la difusió o filtració de 
manera que recobreix alvèols, part del ronyo, sist. 
cardiovascular(endoteli) i cavitats seroses(mesoteli). 

b) E. Simple cuboïdal: una sola capa en forma de cubo, recobreix 
conductes petits i tubs amb funció d’absorció, excreció i secreció. 

c) E. Simple columnar cilíndric : sola capa en forma de columna. 
Aquests epitelis poden ser de dos formes: 

 CILIS: projeccions de citoesquelet(fils).Es troben s. Respiratori i 
trompas de falopi 

 MICROVELLOSITATS: son mes gruixuts que el cilis ja que augmenten la 
superfície de la membrana plasmàtica. Túbuls renals i intestí prim. 

 Estratificat: múltiples capes 
a) E. Estratificat  escamós o pla: En aquest tipus d’epiteli les cèl·lules de les 

capes més externes son planes , però les mes profundes varien de 
forma.Les cèl·lules noves reemplacen contínuament a les velles. 
·Quan quest tipus d’epiteli es troba a l’exterior les cèl·lules més 
superficials perden el nucli i el seu citoplasma es reemplaçat per una 
proteïna fibrosa queratina. 

b) E. Estratificat  cuboïdal: múltiples capes en forma de cub. 
c) E. Estratificat  columnar: múltiples capes forma de columna(poc comuna). 

 Altres epitelis: 

 E. Seudoestratificat  columnar: recobreix vies respiratòries superiors. 

 E. De Transició: tenen la partícula d’estirar-se i retornar a la seva 
forma, bufeta orina, urèters i uretra. 
 

2)  TEXIT CONJUNTIU 
· El teixit conjuntiu es un dels mes abundants i més àmpliament distribuït del 
organisme. 
·Format per tres elements bàsics: FIBRES, SUBSTANCIA FONAMENTAL I MATRIU 
EXTRACEL.LULAR.  
· Aquest esta molt vascularitzat 
·La sub. fonamental es el medi a traves del qual tots els nutrients i productes de 
rebuig circulen entre cèl·lules i sang. 
 

 FUNCIONS 
  ·Intercanvia nutrients i productes entre els teixits. 
·Emmagatzema energia en les cèl·lules adiposes, principal reserva de l’organisme. 

·Protegeix davant les infeccions i pot reparar-se després de lesions. 
 
 
 



 

 COMPONENTS 

 Cèl·lules: 
a) Fibroblast: en cas de necessitat, aquest es divideixen i serveixen per la 

cicatrització de ferides. 
b) Monòcits: (leucòcit) dona lloc als macròfags.  
c) Altres: Mastòcits , adipòcits i altres tipus de leucòcits. 

 

 Matriu extracel·lular : 
a) Substancia fonamental: conte grans molècules(proteoglicans) i 

substancies químiques que es troben normalment en el líquid 
extracel·lular de tots els teixits. 

b) Fibres: 
• F. DE COLAGEN(tipus I): 

Estan formades per molècules allargades de col·lagen. Les de tipus I 
normalment s’ordenen en feixos més grossos que proporcionen una 
gran força. També són flexibles però tenen una gran resistència a la 
força de tracció. 

• F. ELASTIQUES:(proteïna elastina) 
Proporcionen elasticitat, es a dir, resistència a la deformació i a la 
recuperació de la forma i dimensions originals quan deixa d’haver 
tensió. 

• F. RETICULAR:( col·lagen tipus III) 
Son molt petites i tendeixen a formar xarxes delicades. 

 

 TIPUS DE TEIXIT CONJUNTIU 
 

 T. CONJUNTIU EMBRIONARI:  
·Mesènquima que es el teixit conjuntiu de l’embrió, origen de tots els 
teixits conjuntius. 
 

 T. CONJUNTIU MADUR: 

 T. Conjuntiu laxe(o poc dens): prototip dels teixits conjuntius, es 
troba a les zones on es més avantatjoses la mobilitat. 

a) Teixit elàstic: predominen les fibres elàstiques 
b) Teixit reticular: predominen les fires reticular  
c) Teixit adipós: predominen los adipòcits. Aquestes cèl·lules  estan 

especialitzades en la síntesi i emmagatzematge de lípids. Existeixen 
dos tipus. 
 

• T. ADIPÓS BLANC(UNILOCULAR): 
      Els adipòcits son grans i formen lòbuls. Acumulen lípids en tal 

quantitat que el nucli s’aplana i es desplaça a un costat i el citoplasma 
queda en forma d’anell. (adults) 

• T. ADIPÓS MARRO (MULTICULAR):  
      Els adipòcits son més petits i en el citoplasma hi ha gotes de grassa 

que no s’uneixen . Aquest ajuden a mantenir la temperatura corporal 
del recent nascuts. 

 

 Conjuntiu dens: Gran predomini de les fibres. Son menys abundats, i 
els feixos son més grossos i formem una xara més compacta. Aquest 
es troba on es més important la força que la mobilitat i les fibres 
s’orienten de millor manera per resistir les forces mecàniques. Es 
classifiques segon si les fibres estan ordenades de forma regular o 
irregular. 

a) T. Conjuntiu dens regular: les fibres estan ordenades (tendons i 
lligaments) 

b) T. Conjuntiu dens irregular: fibres estan molt desordenades (dermis 
de la pell, el periosti) 

 
 T.CONJUNTIU ESPECIALITZAT 

  



 

2.1) TEIXIT CARTILAGINÓS 
·El cartílag es ta situat a les superfícies articular i sota un gran pes. 
·Aquest serveix per impedir el col·lapse del òrgans tubulars, com les vies 
respiratòries. 
 

 COMPONENTS 

 Cèl·lules: 
a) Condròcits: son cèl·lules madures que es troben al cartílag formen 

grups. 
b) Pericondri: És la superfície que rodeja el cartílag que te dos capes. 

• EXTERNA: Teixit conjuntiu dens irregular 
• INTERNA: Conte cèl·lules progenitores del cartílag. 

 Matriu extracel·lular: 
·El cartílag es una part especialitzada del teixit conjuntiu. Esta formen 
per cèl·lules i fibres extracel·lulars submergides en substancia 
fonamental. També hi trobem una xarxa de fibres de col·lagen i fibres 
elàstiques. Tot això en el seu conjunt formen la matriu. 
 

 TIPUS DE TEIXIT CARTILAGINÓS 
 

 CARTILAG HIALÍ: és el més abundant al nostre organisme. Conté 
fibres de col·lagen tipus II. 
·laringe, tràquea. Bronquis , superfícies articulares del ossos. 
 

 CARTILAG ELÀSTIC: és diuen així perquè els condròcits estan rodejats 
per una xara de fibres elàstiques y de col·lagen tipus II. Proporcionen 
força, elasticitat, i manté la forma  de cert òrgans. 
·epiglotis, orelles i trompes Eustaqui 
 

 CARTILAG FIBRÓS: és més fort ja que la matriu que te gran quantitat 
de fibres de col·lagen del tipus I. 
·Símfisis el pubis i menisc de les genolls. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2) TEIXIT OSSI 
·El teixit ossi proporciona suport intern al cos 
·Serveixen per l inserció dels músculs i tendons. 
·Contenen la medul.la òssia vermella o teixit hematopoètica formen les 
cèl·lules de la sang 
·emmagatzemen varis minerals. 
·Els lípids emmagatzemats en les cèl·lules adiposes de la medul·la groga 
constitueixen una important reserva d’energia. 
·Es ossos son matèria viva dinàmica , es a dir, es renoven al llarg de la vida. 
  
 

 COMPONENTS 

 Cèl·lules: 
a) Cèl·lules Osteogèniques: son cèl·lules mesenquimàtoses. Es troben a 

la capa interna del periosti, en el endocitosi canals que contenen 
vasos sanguinis. 
·Són actives durant el creixement i reorganització del os; o en la 
cicatrització de fractures.  
·Després sofreixen mitosis i es converteixen en  OSTEOBLASTS.   

b) Osteoblasts: responsables de la formació dels components de la 
matriu. 
·Es rodejant a si mateixos de matriu extracel·lular i es converteixen en 
OSTEOCITS. 

c) Osteòcits: són cèl·lules òssies madures. 
·Mantenen les activitat diàries del teixits ossi com són li intercanvi de 
nutrients i residus amb la sang. 

d) Osteoclasts: són cèl·lules olt grans amb molts nuclis responsables de 
la resorció ósea(destrucció de la matriu extracel·lular)i en el que es 
important en el desenvolupament, el creixement manteniment i 
reparació del os.  
 

 Matriu extracel·lular: 
·El l’ós es una part especialitzada del teixit conjuntiu. Esta formen per 
cèl·lules i fibres extracel·lulars submergides en substancia fonamental, 
que a diferencia dels altres teixits conjuntius, esta calcifiada , 
convertinse en una matriu forta i adecuada per la eva función. 
·L’ós esta recobert de periosti, que te dos capes: 



 

 

 CAPA EXTERNA: esta composta de teixit conjuntiu dens 
irregular amb vasos sanguinis, vasos limfàtics i nervis que 
pesen per l’interior 

 CAPA INTERNA: teixit conjuntiu especialitat i conté cèl·lules 
mesenquimatoses indiferenciades amb capacitat osteogènica 
( capacitat de forma os)  

 No hi ha  periosti en la zones  recobertes per cartílag articular 
ni on s’encerten els tendons i el lligaments. 
 

a) Substancia fonamental: conte proteoglicans, glicosaminoglicans i 
moltes sals minerals. També conte hidròxid de calci 
(hidroxiapatita). 
A mesura que les sals es van dipositant en les fibres de col·lagen 
de la matriu, es produeix la cristal·lització i el teixit 
s’endureix(calcificació de l’os). 

b) Fibres: en els adults, les fibres de col·lagen tipus i ocupen el 95% 
de la matriu. 

 

 TIPUS DE TEIXIT OSSI 
 

 ÓS ESPONJÓS: format per làmines osses i formen un “enreixat” 
irregular de fines plaques d’ós anomenades  trabècules. Formen un 
sistema d’espais Inter comunicats que poden estar ocupats per 
medul·la òssia vermella o teixit hematopoètic( origen cèl·lules 
sanguines) 

 ÓS COMPACTE : es una massa sòlida compacte. 
 
·La organització del component de teixit ossi, es diferent en l’os compacte 
i l’os esponjós. 
En el compacte, la matriu calcificada forma “laminites” òssies 
microscòpiques, on hi trobem les llacunes o cavitats, cada una ocupada 
per un osteòcit.  
Des de cada una surten uns conductes molt prims anomenats canalicles, 
que es connecten amb  les altres llacunes i que es essencial per la nutrició 
dels osteòcits. 
Dintre d’aquest canalicles hi ha un líquid extracel·lular, que permet 
l’intercanvi de substancies entre les cèl·lules i entre cèl·lules i la sang. 

 Lamines òssies microscòpiques del ós compacte: 

a) Concèntricament al voltant de canals vasculars per formar unitats 
cilíndriques que s’anomenen els sistemes de Havers o Osteones. 

b) Entre els sistemes de Havers, com lamines d’ós de tamany 
variable i forma irregular Lamines intersticials. 

c) Per sota del periosti i sota l’endosti, i al voltant de la 
circumferència de la diàfisis. Són lamines circumferències externa 
i interna. 

L’ós compacte te dues categories de canals vasculars: 
 
· Canals 
longitudinals o 
canals de Havers 
 
·Canals transversos 
i oblics. 
 
En l’os esponjós no 
hi ha sistema de 
Havers 
  



 

 


