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CUM	DEFINIM	BIOLOGIA	CELULARĂ?

• Este	știința	care	se	ocupă	cu	studiul	
structurii	și	funcțiilor	celulare



CUM	DEFINIM	CELULA?

• Celula reprezintă unitatea structurală și funcțională a materiei
vii și are următoarele caracteristici definitorii:
• Stocarea informației genetice sub formă de ADN
• Transmiterea caracterelor ereditare unei noi celule fiice prin
diviziune
• Capacitate de autocontrol și adaptabilitate în vederea
supraviețuirii

• http://www.nature.com/scitable/topic/cell-biology-13906536



TIPURI	CELULARE

• În funcție de localizarea materialului genetic în celulă, se clasifică în 2
categorii majore:
• Procariote – organisme unicelulare lipsite de nucleu și alte organite
delimitate de endomembrane; reprezentate de bacterii
(eubacterii) și Archaea
• Eucariote – organisme uni- sau multicelulare care au nucleu și
organite delimitate de endomembrane; reprezentate de protiste,
fungi, plante, animale

• Sunt diferite prin morfologie, mecanisme genetice, diversitatea
organitelor și funcțiile îndeplinite



VIAȚA	UNEI	CELULE

• O celulă ia naștere prin diviziune celulară din altă celulă
• În cursul vieții sale, o celulă își formează propriile organite
pentru a-și putea îndeplini funcțiile (devine specializată);
diferențierea unei celule în forma ei adultă este influențată de
alte celule prin semnalizare (comunicare) celulară
• Fiziologic, o celulă moare în urma unui proces celular programat
(apoptoza)



CELULE	STEM	VS.	CELULE	DIFERENȚIATE

• Unele celule rămân în organismul adult în stadiul de celule
nediferențiate – celule stem
• Caracteristici ale celulelor stem:
• Capacitate de autoreînnoire (parcurg numeroase cicluri de diviziune
celulară, fără a-și pierde statutul nediferențiat, deoarece se divid
asimetric – în urma diviziunii rezultă o celulă identică cu cea inițială,
cu proprietăți stem și o celulă care va porni pe calea diferențierii)
• Multipotență – abilitatea de a se diferenția în mai multe tipuri
celulare specializate (diferențiate)



CELULA	EUCARIOTĂ

• Cele trei componente majore ale celulei eucariote sunt:
• Membrana celulară
• Citoplasma = citosol + organite
• Nucleul

• Organitul – element intracelular, caracterizat printr-o organizare moleculară
complexă și specifică, determinând morfologii și funcții specifice
• Organitele se clasifică în:
• Delimitate de endomembrană – nucleu, reticul endoplasmic, aparat Golgi,
lizozom, peroxizom, mitocondrie
• Nedelimitate de endomembrană – ribozomi, citoschelet, proteazom



CELULA
EUCARIOTĂ



CÂT	DE	MARE	E	O	CELULĂ?

• Dimensiunea	medie	a	unei	celule	eucariote	este	20-30	µm
• Cea	mai	mare	celulă	este	ovocitul	– poate	atinge	200	µm
• Eritrocitul	are	7-8	µm

Ochiul	uman	poate	observa	structuri	până	la	0,1	mm



CUM	STUDIEM	CELULA?

• Metode imagistice – pot fi observate celule vii sau fixate, detalii
morfologice ale acestora, localizări ale anumitor componente celulare

• Metode biochimice/de biologie moleculară – permit studierea
componentelor biochimice izolate din celule: proteine, glucide, lipide,
acizi nucleici; oferă informații despre funcțiile celulare în care sunt
implicate componentele biochimice individuale



REZUMAT

• Celula – unitatea de bază, structurală și funcțională a tuturor organismelor vii
• În funcție de localizarea materialului genetic în celulă – celule procariote și celule
eucariote
• Celula eucariotă este înconjurată de o membrană celulară, are nucleu și citoplasmă;
prezintă organite delimitate și organite nedelimitate de endomembrane
• Celulele se pot studia – vii sau moarte (fixate) – cu ajutorul metodelor imagistice și
prin metode biochimice/moleculare


