
CELULA, UNITATEA 
STRUCTURALĂ ŞI 
FUNCŢIONALĂ A 

VIEŢII



Cuprins:

� Citoplasma
� Organitele celulare
� Nucleul
� Ciclul celular
� Diviziunea celulara : mitoza şi meioza



CITOPLASMA

� Se găseşte între
membrana celulară şi 
nucleu

� Este alcatuită din 
citosol (citoplasma
fundamentală) şi 
organite celulare
(citoplasma structurată)

Membrană

Nucleu

Citosol



Citosolul

� Reprezintă substanţa fundamentală a 
citoplasmei;

� Este o soluţie de consistenţă gelatinoasă şi 
reprezintă mediul în care se găsesc incluse
organitele celulare şi diferite incluziuni;

� Conţine 90% apă iar restul este format din 
substanţe organice şi anorganice: ioni, săruri, 
glucide, aminoacizi, acizi graşi, nucleotide, 
vitamine.



Citosolul

� Macromoleculele formează soluţii coloidale (coloid =
particule fine dispersate in mediu omogen), cu 
regiuni apoase spre periferie sau stare de sol şi cu 
regiuni vâscoase spre interior sau stare de gel.

� Chiar dacă în aparenţă este transparent, de fapt
citosolul este format dintr-o reţea complexă de fibre
proteice care alcătuiesc citoscheletul.

� Este sediul unor procese metabolice;
� Antrenează mişcarea organitelor celulare prin

curentii citoplasmatici.



Citoscheletul

� Este format din 
microtubuli, 
microfilamente şi fibre
intermediare.

Rol:

� Menţine forma celulei;
� Participă la realizarea

mişcărilor celulei;



ORGANITELE CELULARE

STRUCTURA CELULEI ANIMALE STRUCTURA CELULEI VEGETALE

� Aparţin citoplasmei structurate
� Au structuri specifice si functionează ca niste organe de 

dimensiuni reduse
� Răspund de indeplinirea unor funcţii specifice



ORGANITELE CELULARE

Comune celulei
vegetale si animale

� Reticulul endoplasmatic
� Ribozomii
� Mitocondriile
� Aparatul Golgi
� Lizozomii
� Peroxizomii
� Vacuolele

Specifice

� Centrozomul
� Plastidele
� Neurofibrele
� Corpusculii Nissl
� Miofibrele
� Cilii şi flagelii
� Incluziunile 

citoplasmatice



Reticulul endoplasmatic

Exista 2 tipuri structurale:

� Lipsit de ribozomi - neted
� Cu ribozomi ataşaţi – rugos
Rol:

� Asigură transportul intracelular;
� Conectează nucleul cu periferia

celulei;
� Detoxifierea de substanţele

nocive;
� Reglează nivelul ionilor de calciu

în celula musculară;
� Sinteza hormonilor steroizi în 

celulele glandulare; 

Este un sistem membranar de tuburi şi vezicule extins ca o reţea 
între membrana celulară si membrana nucleară.



Ribozomii
� Prezenţi in celula eucariotă si procariotă;
� Organite celulare minuscule;
� Conţin două subunităţi (mare si mică), compuse in mare parte din 

ARN.
� La nivelul lor se realizează sinteza proteinelor celulare.
� Ribozomii actioneză ca  punct de legatură între toate moleculele

implicate: ARNm si catena polipeptidică din care se construieste
proteina.

� La nivelul lor sunt localizati factori implicati in iniţierea, alungirea si
încheierea catenei polipeptidice.



Mitocondriile

� Sunt organite celulare în formă de vezicule
alungite sau de bastonaş;

� Numărul lor variază direct proporţional cu 
intensitatea activităţii celulare (în celulele
hepatice sunt peste 1000 de mitocondrii);

� Sunt formate din învelis şi matrix.
� Invelişul este format din 2 membrane:  una

externă netedă si una internă cutată. Cutele
măresc suprafaţa de reacţie a mitocondriei, au 
formă lamelară sau tubulară şi se numesc criste.

� Matrixul conţine: enzime, ADN, ARN, ribozomi.
� Sediul respiraţiei celulare, unde compuşii 

organici sunt oxidaţi, iar energia rezultată este
transformată în legăturile macroergice ale 
moleculelor de ATP.



Aparatul Golgi - Dictiozomul

� Este un ansamblu de saci 
aplatizaţi numiţi cisterne.

� Mai mulţi in celula vegetala
� De obicei unul singur in 

celula animala
Rol:
� Transporta şi transforma

substanţele chimice pe care 
le conţine.

� Este foarte bine dezvoltat în 
celulele glandulare, fiind 
responsabil de producerea 
secreţiilor acestora.



Lizozomi, Vacuole, Peroxizomi

� Lizozomii sunt vezicule sferice cu o membrană 
simplă şi un conţinut omogen. Conţin enzime
digestive şi asigură digestia intracelulară;

� Vacuolele sunt formaţiuni pline cu suc vacuolar 
delimitate de o membrana denumită tonoplast. 
Sucul vacuolar conţine substanţe organice şi 
anorganice prin care se asigură homeostazia
celulară (constanţa pH-ului, compoziţiei chimice, 
concentraţiei);

� Peroxizomii sunt organite celulare derivate din RE 
şi conţin enzime detoxifiante.



Lizozomi, Vacuole, Peroxizomi



Centrozomul
� Sau centrul celular este prezent în toate celulele animale şi la celulele 

plantelor inferioare;
� Este compus din două formaţiuni numite centrioli dispuşi în unghi 

drept unul faţă de celălalt.
� Un centriol este format din 9 grupuri a câte 3 microtubuli compuşi la 

rândul lor din proteine globulare numite tubuline.
� Un microtubul conţine două tipuri de tubulină λ şi β, dispuse în formă 

de cilindru.
Rol:
� Inainte de diviziunea celulară, centriolii se autoreplică şi câte o 

pereche migrează la polii fusului de diviziune
� Microtubulii centriolilor controlează anumite faze ale diviziunii 

celulare.



Plastidele

� Sunt organite 
specifice celulelor 
vegetale;

� Sunt delimitate de 
două membrane şi 
au formă ovală;

� Există mai multe 
tipuri:

� Cloroplaste
� Cromoplaste
� Leucoplaste



Cloroplastele

� Reprezintă sediul fotosintezei;
� Sunt formate din:

� Înveliş
� Sistem de vezicule turtite - tilacoide
� Substanta fundamentala – stroma

Tilacoidele:
� Sunt acoperite cu pigmenti fotosintetizanţi - clorofila
� Formează două tipuri de structuri:

� Asamblate ca monedele în fişicuri – grana
� Lame intergranale puternic aplatizate la nivelul cărora sunt 

dispuse formatiunile granale.

Stroma conţine enzime, ADN, ARN, lipide, diferiţi ioni.
Datorită pigmenţilor clorofilieni energia luminoasă este convertită în 

energie chimică, în cadrul procesului de fotosinteză.



Cloroplastele



Cromoplastele, Leucoplastele

� Cromoplastele sunt plastide 
nefotosintetizatoare colorate datorită 
pigmenţilor carotenoizi roşii, galbeni şi 
portocalii. (ex: rodoplastele);

� Leucoplastele sunt plastide incolore 
lipsite de pigmenţi. Depozitează 
substanţe nutritive. 

� Sunt prezente in rădăcini, seminţe, 
frunze. Ex: amiloplastele, lipidoplastele, 
proteoplastele.



Neurofibrilele şi corpusculii Nissl

� Sunt specifice celulelor nervoase ale animalelor;

� Neurofibrilele
� Reprezintă filamente fine care ţes o reţea în corpul neuronal si patrund in 

prelungirile sale;
� Proprietatea de a consolida citoschletul şi a facilita transmiterea 

influxului nervos.
� Corpusculii Nissl
� Sunt organite neuronale - mase compacte de ARN şi proteine;
� Au funcţii metabolice şi intervin în sinteza proteică;
� Numărul lor variază în funcţie de starea fiziologică a neuronului.



Miofibrilele

� Sunt organite specifice celulelor animale, constituie 
suportul morfologic al contracţiei;

� În celulele musculare striate au aspect striat datorită
alternanţei discurilor clare cu cele întunecate;

� Alcătuite din două unităţi mai mici numite miofilamente
de actină în discurile clare şi miofilamente de miozină în 
discurile întunecate.

� În timpul contracţiei are loc scurtarea miofibrilei prin 
glisarea miofilamentelor de actină printre cele de miozină
� scurtarea celulei.



Cilii şi Flagelii

� Sunt prezenţi numai în celulele mobile;
� La eucariote cilii sunt mai scurţi şi mai numeroşi în comparaţie cu 

flagelii care sunt lungi şi adesea unici. Sunt formaţi din membrană şi 
11 perechi de microtubuli 9 perechi la periferie şi 2 în centru. 

� Fiecare cil si flagel se ancoreaza in celulă printr-un corpuscul bazal;
� La procariote flagelii sunt structuri simple fără înveliş membranar şi 

fără microtubuli.



Incluziunile citoplasmatice
� Sunt substanţe înâlnite atât la eucariote cât şi la procariote
� Sunt sub forma de substante de rezerva (glicogenul, acidul 

polibeta-hidroxibutiric)
� Uneori la procariote sunt sub formă de pigmenţi
� În celulele vegetale unii acizi organici (potenţial toxici) se 

combină cu cationii (ioni de calciu sau mangan) şi precipită 
sub formă de cristale insolubile (ex. oxalat de calciu, pectat
de calciu).

Cristale de oxalat de calciu



NUCLEUL

� Este prezent în toate celulele
eucariote cu excepţia eritrocitelor 
adulte şi a celulelor mature din 
fascicolele conducătoare lemnoase.

� În general sunt uninucleate dar 
există şi binucleate (hepatocite) sau 
multinucleate (celulele musculare 
striate).

� Are formă sferică sau ovală cu 
diametru de aprox. 10 µm

� Rol: contolează activităţile celulei 
datorită prezenţei macromoleculei de 
ADN din compoziţia sa. ADN-ul este 
cel care deţine informaţia genetică 
sub formă codificată şi se replică 
înainte de diviziunea celulei.

STRUCTURA:

� Anvelopa (membrana) 
nucleară 

� Nucleoplasma
� Cromatina 
� Nucleoli



Anvelopa nucleară

� Este compusă din două membrane
� Externă – se continuă cu RE; poate fi 

acoperită cu ribozomi
� Internă

� Prezintă pori prin care este exportat 
ARNm pentru sinteza proteinelor sau 
ARNr pentru formarea ribozomilor.



Nucleoplasma

� Substanţa gelatinoasă formată din diferiţi ioni, 
proteine, nucleotide.

� Unele proteine sunt fibrilare – organizate în 
reţea cu rol în menţinerea formei nucleului, a 
arhitecturii complexelor ADN-proteine şi în 
ancorarea elementelor implicate în copierea 
informaţiei genetice.

� In nucleoplasmă se află cromatina şi 
nucleolii.



Cromatina

� Este alcătuită din ADN şi 
proteine numite histone.

� Are aspectul unui şirag de 
perle, fiecare perlă este o 
unitate repetitivă numită 
nucleosom. Este format din 
proteine histonice înconjurate 
de un fragment de ADN.

� În timpul diviziunii se 
condensează şi formează 
cromozomii.



Cromatina

� Când celula nu se divide, 
cromatina prezintă regiuni laxe –
eucromatina şi regiuni mai 
dense – heterocromatina.

� Regiunile de eucromatină
corespund segmentelor de ADN 
în curs de copiere care conţin 
instrucţiuni pentru sinteza 
proteinelor necesare celulei. 



Nucleolii

� Sunt structuri rotunde ce se  
găsesc in nucleu şi au rol in 
formarea ribozomilor.

� Un nucleu poate conţine 
unul sau mai mulţi nucleoli.

� Au conţinut ridicat de acizi 
nucleici ARN şi ADN.

� Se dezorganizează pe 
perioada diviziunii celulare.

� Între diviziuni, au aspect 
mai putin dens în centru şi 
granular spre periferie, 
unde sunt parţial asamblaţi 
ribozomii care vor fi apoi 
eliberaţi prin porii nucleului.



CICLUL CELULAR

� Constă într-o succesiune 
de evenimente care vor 
asigura creşterea celulei 
şi diviziunea ei în alte 
celule fiice.

� Cuprinde interfaza şi 
diviziunea celulei.

� În ţesuturile mamiferelor
interfaza durează între 12 
şi 24 de ore, timp în care 
în celulă sunt sintetizaţi în 
mod constant acizi 
nucleici şi proteine.



CICLUL CELULAR

� Interfaza (stare de repaus) 
cuprine 4 etape:

� G1 (presintetică) – se 
sintetizează ARN şi proteine, 
are loc creşterea celulei 

� S (sintetică) – replicarea 
macromoleculei de ADN

� G2 (postsintetică) – celula 
continuă să crească şi să 
producă noi proteine

� M (mitoza) – diviziunea celulei
*există celule care ies din ciclu si

nu se mai divid (neuronii) �
Go (odihnă scurtă sau
permanentă)



DIVIZIUNEA CELULARĂ

� La procariote şi unele eucariote (ciliatele, 
leucocite, celule maligne) – diviziunea 
celulară se realizeaza prin fisiune (diviziune 
directă sau amitoză).

� Eucariote - diviziune indirectă care poate fi:
� Tipică sau ecvaţională (mitoza)
� Alotipică sau reducţională (meioza)



Diviziunea celulară la 
Procariote

� ADN-ul bacteriei numit şi cromozom bacterian se ataşează de 
membrana celulară, se replică şi rezultă doi cromozomi ataşaţi de 
membrană.

� Celula creşte apoi în dimensiuni şi în conţinut până atinge o mărime 
aproximativ dublă faţă de cea normală şi începe să se formeze un 
perete celular care să separe cei doi cromozomi.

� Peretele celular avansează şi separă cele două celule care conţin 
cromozomi identici.



Diviziunea celulară la 
Eucariote

� Se realizează prin restructurări ale materialului 
nuclear, motiv pentru care se mai numeşte şi 
cariokinetică.

� Cromozomii sunt fie perechi în celulele corpului 
(celulele diploide 2n) fie neperechi în celulele 
reproducătoare (celule haploide n).

� Presupune două procese:
� Diviziunea nucleului sau cariokineza

� MITOZA � 2 nuclei cu aceeasi cantitate de material 
genetic

� MEIOZA � 4 nuclei care contin jumatate din cantitatea
de material genetic

� Diviziunea citoplasmei sau citokineza



Cromozomii

� Au formă de bastonaşe şi 
sunt alcătuiţi ADN şi 
proteine adică din 
cromatină nucleară.

� Înainte de diviziune 
cromozomii se dublează şi 
fiecare jumătate de 
cromozomi vizibilă la 
începutul diviziunii se 
numeşte cromatidă.

� Cele două cromatide sunt 
unite la nivelul
centromerului.



Mitoza

� Organismele pluricelulare cresc şi se 
dezvoltă; se inlocuiesc celule si tesuturi
îmbătranite sau traumatizate.

� Se finalizează cu formarea a doi nuclei care 
au aceeaşi cantitate de material genetic.

� Cariokineza decurge în 4 faze: Profaza, 
Metafaza, Anafaza, Telofaza.

� Citokineza



Profaza

� Cromatina se fragmentează şi se 
condensează formând cromozomii
(vizibili la microscop).

� Dezorganizarea membranei nucleare 
şi a nucleolilor. Apar 2 centrozomi care 
se deplasează fiecare la câte un pol al 
celulei. Pe măsură ce se depărtează 
unul de altul, din centrozomi radiază 
fibre care constituie fusul de diviziune.

� Filamentele fusului de diviziune sunt 
alcătuite din microtubuli cu rolul de a 
separa cromatidele surori ale fiecărui 
cromozom.

� Exisă 2 tipuri de filamente:
kinetocorale pe care se fixează 
centromerii şi polare – menţin distanţa 
între cei doi poli ai fusului de diviziune.



Metafaza

� Cromozomii ataşaţi prin 
centromer de fibrele 
kinetocorale se dispun 
în planul ecuatorial al 
fusului de diviziune 
formând placa 
metafazică.



Anafaza

� Cromatidele perechi se 
separă devenind 
cromozomi 
independenţi.

� Fibrele kinetocorale
trag cromozomii 
monocromatidici spre 
poli.



Telofaza

� Cromozomii ajung la poli.
� Fusul de diviziune se 

dezorganizează.
� La fiecare pol cromozomii 

se despiralizează.
� Se reface cromatina.
� Se formează noi pereţi 

nucleari în jurul 
cromatidelor.



Citokineza

� Are loc după ultima fază a mitozei, încheind 
diviziunea celulară.

� Are loc separarea citoplasmei şi a organitelor 
celulare în cele două celule fiice.

� Se realizează diferit în celulele animale de 
cele vegetale.



Citochineza în celula animală

� Citoplasma se divide şi 
determină apariţia unui 
perete care se numeşte 
şanţ de clivare.

� Acesta se adânceşte şi 
se strânge până când 
se separă două noi 
celule fiice identice care 
vor intra în interfază.



Citokineza în celulele vegetale

� Separarea celulelor fiice se 
realizează printr-o placă 
celulară, rezultată prin
unirea peretelui celular cu 
membrana.

� Placa celulară se găseste la 
nivelul ecuatorului celulei 
mamă, între cei doi nuclei si
separă cele două celule
fiice.







Meioza

� Se finalizează cu formarea gameţilor, ce conţin 
jumătate din cantitatea de material genetic.

� Intră celule diploide şi rezultă celule haploide.
� Decurge în două etape:
� Meioza I – La începutul meiozei I fiecare cromozom 

este format din două cromatide surori unite prin 
centromer.

� Meioza II – Cromozomii nu se replică înainte de a 
începe a doua etapă a meiozei.



Meioza I

Profaza I
� Cromozomii devin vizibili.
� Cromozomii perechi se 

apropie şi formează tetrade
cromatidice sau bivalenti.

� Apropierea cromozomilor face 
posibilă atingerea cromatidelor
în puncte numite chiasme şi 
fragmentarea cromatidelor.

� Schimbarea reciprocă a 
acestor fragmente intre
cromozomii perechi poartă 
numele de croosing-over sau 
recombinare 
intracromozomală.

� Dezorganizarea anvelopei
nucleare şi formarea fusului de 
diviziune.



Meioza I

Metafaza I

� Tetradele cromozomale
sunt dispuse în placa 
ecuatorială.

� Are loc separarea 
cromozomilor perechi 
nu şi separarea 
cromatidelor.



Meioza I
Anafaza I

� Câte un cromozom din fiecare 
pereche migrează spre polul
opus.

� Cromozomii dintr-o pereche se 
orientează la întâmplare spre 
un pol sau altul având loc o 
recombinare genetică 
intercromozomală prin 
combinarea cromozomilor de 
origine paternă şi maternă, 
răsucire şi separare, fenomen
care poartă numele de dansul 
cromozomilor.

Telofaza I
� Cromozomii ajung la poli, se 

despiralizează şi se refac 
nucleele.





Meioza II

� Etapele sunt identice cu ale mitozei, şi pentru că nu 
s-a produs dublarea cromatidelor rezultatul meiozei 
II este apariţia a două celule haploide din fiecare 
celulă mamă.

� Prin acestă diviziune se formează gameţii. Din 
fiecare celulă se formează 4 gameţi.

� La animalele superioare meioza se desfăşoară în 
organele sexuale masculine (testicule) şi feminine 
(ovare), când se formează gameţii masculini şi cei 
feminini. Prin unirea gameţilor în procesul de 
fecundaţie se formează celula ou sau zigotul în care 
se reface garnitura de cromozomi diploidă 
caracteristică speciei. 





Comparatie între mitoză şi meioză.

Mitoza
� Asigură creşterea şi refacerea 
ţesuturilor.

� Este compusă dintr-o singură 
diviziune.

� După diviziune se obţin două 
celule diploide.

� Nu apar chiasme şi nu are loc 
crosing-over-ul.

� Cromozomii sunt aliniaţi 
individual în metafază.

� În anafază cromozomii
monocromatidici migrează 
spre cei doi poli.

Meioza
� Are loc numai in organele

reproducatoare; determină
formarea gameţilor. 

� Este compusă din două 
diviziuni succesive.

� După diviziune se obţin 4 
celule haploide.

� În profaza I are loc crosing-
over-ul.

� Cromozomi sunt dispuşi în 
tetrade în metafaza I.

� Anafaza I cromozomii 
bicromatidici migrează spre cei 
doi poli.





� În corpul animalelor superioare, 
cu sexe separate, meioza se 
desfăşoară în organele sexuale
(testicule şi ovare). 

� În urma meiozei se formează
gameţii (n) masculini
(spermatozoizii) şi feminini
(ovulele). Prin unirea acestora
=> celula ou sau zigotul (2n).

� Prin diviziunea meiotică se 
formează gametii. 

� Din fiecare celulă germinativă
care intră în procesul de meioza
se formează cate 4 gameţi.

SPERMATOGENEZA ŞI OVOGENEZA 


