
MEMBRANA	CELULARĂ
ORGANITE	DELIMITATE	DE	ENDOMEMBRANE

ULTRASTRUCTURA	ȘI	ORGANIZAREA	
BIOCHIMICĂ	A	CELULEI	EUCARIOTE



ÎN	LUCRAREA	PRACTICĂ	DE	AZI	VOM	ÎNVĂȚA:
• Ultrastructura	membranei
• Aspectul membranei în	microscopia	electronică	(ME)

• Clasificări	ale	organitelor
• Organitele	delimitate/nedelimitate	de	endomembrană

• Criterii	de	diagnostic	ultrastructural	aplicabile	organitelor
• Rolurile	(funcțiile)	organitelor	delimitate	de	endomembrane	în	celula	

eucariotă	umană.



ULTRASTRUCTURA	CELULEI	EUCARIOTE

• Membrana	celulară

• Citoplasma	(citosol	+	organite)

• Nucleul	(cel	mai	mare	organit	delimitat	de	un	sistem	de	
endomembrane)



MEMBRANA	CELULARĂ

• Organizare biochimică – (glico)lipide, (glico)proteine și proteoglicani

• Aspect MO – are grosimea de ≈ 10 nm, sub limita de rezoluție a
ochiului uman și a microscopului optic

• Vizibilă doar la ME, sub forma unui contur electronodens ce
delimitează celula (la măriri mai mici) sau ca element trilaminar (la
măriri mai mari – peste 20000x)



ULTRASTRUCTURA	MEMBRANEI	
CELULARE

• Componente:
• Glicocalix – pe fața externă; lanțuri de oligo-/polizaharide atașate
lipidelor și proteinelor membranare

• Plasmalema – bistratul lipidic cu proteine

• Citoscheletul asociat membranei – pe fața citosolică



ULTRASTRUCTURA	MEMBRANEI	CELULARE

• La puteri de mărire de peste 20 000x, apare cu aspect trilaminar,
formată din două benzi periferice electronodense (datorită legării
agentului de contrastare de grupările fosfat ale fosfolipidelor) și
una centrală electronoclară (corespunzătoare porțiunilor hidrofobe
ale fosfolipidelor – catenele acizilor grași – de care nu se leagă
agentul de contrastare)



MEMBRANA	CELULARĂ	– MET

http://medcell.med.yale.edu/histology/digestive_organs_lab/hepatocytes_em.php
http://www.cellimagelibrary.org/images/10888
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MEMBRANA	CELULARĂ	– MET
Glicocalix Citoplasmă Nucleu Membrana	celulară

Molecular	Biology	of	the	Cell,	Alberts,	5th	Ed.



TEHNICA	DE	ÎNGHEȚARE-FRACTURARE

• Permite vizualizarea fețelor interne ale membranelor
• Preparatul este înghețat rapid și apoi clivat cu ajutorul unui cuțit;
în cazul membranelor, planul de fracturare traversează porțiunea
hidrofobă a bistratului lipidic; cele două fețe de fractură (externă,
respectiv citoplasmatică) sunt acoperite cu un strat subțire de
platină-carbon, replica de Pt-C fiind examinată la MET

• Proteinele membranare sunt mai abundente pe fața
citoplasmatică, fiind ancorate de citoscheletul asociat membranei



TEHNICA	DE	ÎNGHEȚARE-FRACTURARE

https://www.leica-microsystems.com/science-lab/brief-introduction-to-freeze-fracture-and-etching/#fancybox-14406-3
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SPECIALIZĂRI	MEMBRANARE
- Polii	celulei	epiteliale

Anumite	celule,	cum	ar	
fi	cele	epiteliale,	pot	
prezenta	diferențe	între	
suprafața	care	privește	
spre	o	cavitate	(numită	
apicală)	și	cea	opusă	
(bazală),	separată	de	o	
membrană	bazală	de	
țesutul	conjunctiv	
subiacent

Molecular Biology of the Cell. 4th edition. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.



SPECIALIZĂRI	MEMBRANARE
• De	pol	apical

• Microvili
• Stereocili
• Cili

• De	pol	lateral
• Joncțiuni	celulă-celulă

• De	pol	bazal
• Joncțiuni	celulă-matrice	extracelulară
• Labirint	bazal

Detalii	în	LP6,	când	
sunt	prezentate	
elementele	de	
citoschelet	(un	
organit	
nedelimitat	de	
endomembrane)	
ce	participă	la	
formarea	
majorității	acestor	
specializări	



celula	1	

celula	2	

Studiind	interiorul	unei	
celule	cu	ajutorul	MET,	la	
putere	de	mărire	scăzută	
se	observă	că	citoplasma	
prezintă	formațiuni	bine	
delimitate,	de	forme	și	
electronodensități	
diverse	- organite.	



ENDOMEMBRANE

•Endomembranele sunt membrane ce delimitează organitele celulare;
au aceeași organizare biochimică generală ca a membranei plasmatice

•Endomembranele organizează diferite compartimente în interiorul
celulei, cu conținut biochimic specific, adaptat funcțiilor specifice:
biosinteză, degradare, producere de energie, etc.



ENDOMEMBRANE

• În funcție de prezența/absența endomembranelor, organitele se
clasifică în:
•Delimitate de endomembrane
•Nedelimitate de endomembrane



ORGANITE	DELIMITATE	DE	ENDOMEMBRANE

• Nucleu	– va	fi	studiat	în	LP7
• Reticul	endoplasmatic	(neted	și	rugos)
• Complex	Golgi
• Lizozom
• Peroxizom
• Mitocondrie
• Ultrastructuri	temporare	delimitate	de	endomembrane	
(vezicule,	autofagozomi)



RETICULUL	ENDOPLASMATIC	(RE)

• Organizare: sistem de endomembrane cu cisterne aplatizate și
tubuli anastomozați

• Forme
• Reticul endoplasmatic rugos (RER) – sub forma unor cisterne
aplatizate, prezintă ribozomi atașați

• Reticul endoplasmatic neted (REN) – tubuli anastomozați, nu
prezintă ribozomi atașați

• Cele două forme nu sunt organite separate, lumenul RER fiind
continuu cu cel al REN, însă cele două compartimente au
organizare și funcții diferite



Ribozomi	liberi
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RETICULUL	ENDOPLASMATIC	RUGOS	(RER)

• Aspect MO – în celulele cu RER abundent, citoplasma este bazofilă
în regiunea peri-/subnucleară, corespunzătoare prezenței RER;
bazofilia se datorează legării colorantului bazic de substratul acid
(ARN, în principal ARNribozomal (ARNr) de la nivelul ribozomilor
atașați RER).

• de exemplu, în țesutul nervos, colorația bazică Nissl evidențiază RER și
grupuri de ribozomi liberi din citoplasma corpului neuronal



RETICULUL	ENDOPLASMIC	RUGOS	– MO

www.studyblue.com
http://medcell.med.yale.edu/systems_cell_biology/nervous_system_lab.php

Colorație	HE Colorație	Nissl
Nucleu

Citoplasmă	acidofilă
Citoplasmă	perinucleară	bazofilă

Corpusculi	Nissl	(RER	+	ribozomi	liberi)



• Aspect MET – organizat sub formă de cisterne turtite; prezintă
ribozomi atașați feței externe a endomembranei; membrana
RER este continuă cu membrana externă a învelișului nuclear și
cu cea a REN

• Funcții – biosinteza și prelucrarea unor proteine (proteine
membranare, proteine rezidente în RE, complexul Golgi,
lizozomi, proteine de export)

RETICULUL	ENDOPLASMATIC	RUGOS	(RER)



RETICULUL	ENDOPLASMATIC	RUGOS	– MET

http://www.quia.com/jg/1782313list.html

http://bergenbiologytext.weebly.com/unit-1.htmlREN RER Mitocondrie
Ribozomi	
liberi



RETICULUL	ENDOPLASMATIC	RUGOS	– MET
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RETICULUL	ENDOPLASMATIC	NETED	(REN)

• Aspect ME – rețea de tubuli anastomozați
• Funcții:

• Implicat în metabolismul lipidelor – sinteza colesterolului,
fosfolipidelor etc.

• Rezervor pentru Ca2+ – rol important în celulele nervoase
(transmiterea sinaptică) și musculare (contracția musculară; are
denumirea de reticul sarcoplasmic în celulele musculare)

• Detoxifiere celulară (în special în hepatocite)



RETICULUL	ENDOPLASMATIC	NETED	(REN)

REN

RER



www.classes.kumc.edu

REN

RER

Mitocondrie



COMPLEXUL	GOLGI
• Aparatul	Golgi	constă	
în	8-10	saci	turtiţi,	
curbaţi.

• 5	regiuni	funcţionale:	
• Reţeaua	cis-Golgi
• Cisternele	cis-Golgi
• Cisterne	mediane
• Cisterne	trans-Golgi
• Reţeaua	trans-Golgi.	

27

Vezicule	
secretorii

Vezicule	de	
transport	de
la	RER



medcell.med.yale.edu

COMPLEXUL	GOLGI



In	organismele	
multicelulare,	
aparatul	Golgi	
este	o	
“panglică”	
formată	din	
mai	multe	
grupuri	de	
cisterne	
suprapuse,	cu	
concavități	și	
convexități Nucleu



LIZOZOMII

• Organite	implicate	în	digestia	intracelulară	(conţin	enzime	hidrolitice)
- de	formă	variată,	de	la	rotundă,	ovală,	la	neregulată,	cu	un	conținut	

neomogen,	cu	zone	de	electronodensitate	diferită	chiar	în	interiorul	
aceluiași	lizozom.	Aspectul	diferă	în	funcție	de	stadiul	funcțional.



LIZOZOMII

•Clasificare	(după	stadiul	funcţional):
• lizozomi	primari	(50-60	nm)- nou	formați	din	aparatul	Golgi
• lizozomi	secundari	(100-1200nm)	- funcționali,	fuzionați	cu	alte	
vezicule din	compartimentul	endozomal,	de	unde	și	diametrul	
mult	mai	mare	față	de	al	celor	primari	și	conținut	mai	neomogen
• lizozomi	terţiari	(corpi	reziduali)

• Funcții:	degradează	(macro)moleculele	(ADN,	proteine,	
glicoconjugate,	etc.)	pentru	biosinteze	celulare	de	novo,	reciclare



32Molecular Biology of the Cell, Alberts et al.

Lysosomesclasses.kumc.edu

LIZOZOMII

Ly - lizozom; MB; corpi multiveziculari (vezi compartimenul 
endozomal); M: mitocondrie



LIZOZOMI

Lizozom	secundar



PEROXIZOMI
• Organite	sferice	(500-1500	nm)	care	prezintă	la	interior	o	matrice	
electronoclară

• Pot	fi	ușor	identificaţi	în	ME	dacă	prezintă	o	structură	cristalină	
centrală	– cristaloid	(format	din	proteine	cu	structură	cristalină)

•Funcții:	Au	conţinut	enzimatic	specific	(peroxidaze)	care	îi	
specializează	în	reacții	antioxidante



PEROXIZOMII
CU	CRISTALOID FĂRĂ	CRISTALOID



MITOCONDRIA
•Structură	(aspect	la	MO)	– aspect	punctiform	sau	fibrilar	ramificat	
obținut	cu	coloranţi	fluorescenţi	care	se	acumulează	în	mitocondrie



MITOCONDRII	– MO	(MITOTRACKER	RED)

http://cbi.ibp.ac.cn/cbiweb/2014/0613/639.html

Mitotracker	este	un	termen	care	desemnează	
anumiți	compuși	fluorescenți	care	se	
acumulează	în	mitocondrie

Ca	și	alte	clase	de	compuși	fluorescenți,	ei	se	
găsesc	în	diverse	culori.	In	imagine,	
mitocondriile	au	acumulat	un	produs	
fluorescent	care	emite	în	spectrul	roșu

Mitocondrii	–roșu
Nucleu- albastru



MITOCONDRIA

•Ultrastructură	(	aspect	la	MET)	– 4	elemente:
- Membrană	externă
- Mebrană	internă	– faldurată,	formează	criste	
N.B.	Faldurarea	este	o	modalitate	de	creștere	a	unei	suprafețe	
într-un	volum	restrâns

- Spaţiu	intermembranar
- Matrice

•Funcție:	sinteza	de	ATP



MITOCONDRIA

membrana	mitocondriala	externă

membrana	
mitocondrială	internă

spațiul	
intermembranar

matrice	
mitocondrială

cristă	mitocondrială



MITOCONDRIILE	SUNT	ORGANITE	POLIMORFE



ENZIME	MARKER

- enzime	care	sunt	localizate	doar	în	interiorul	unui	anumit	tip	de	
organit

- sunt	legate	de	funcția	organitului	și	ilustrează	specializarea	
funcțională	a	acestuia

Exemple:
- glucozo-6	fosfataza:	RE	- modificarea	glicozilării	proteinelor
- fosfataza	acidă:	lizozomi	- digestie	enzimatică
- catalaza:	peroxizomi	- neutralizarea	apei	oxigenate



ALTE	ULTRASTRUCTURI	DELIMITATE	DE	
ENDOMEMBRANE	

• Pe	lângă	organite,	care	sunt	constante	ca	prezență,		citoplasma	
mai	conține	elemente	tranzitorii,	care	se	formează	și	dispar	în	
funcție	de	momentul	funcțional	și	necesitățile	celulei:
• vezicule	
• autofagozomi



COMPARTIMENTE	VEZICULARE

Veziculele	reprezintă	elemente	tranzitorii,	delimitate	de	endomembrană,	cu	
rol	în	stocarea	moleculelor	produse	de	celulă	sau	în	transportul	acestora	între	
diverse	compartimente:
• Compartimentul	ERGIC	(ER-Golgi	Intracellular	compartment)/VTC	

(vesicular	tubular	clusters)
• Compartimentul	endozomal

Deși	prezența	acestor	compartimente	este	constantă	în	celule,	elementele	
veziculare	care	le	formează	sunt	într-o	continuă	dinamică



COMPARTIMENTE	VEZICULARE

• Compartimentul	ERGIC	(ER-Golgi	Intracellular	compartment)/VTC	
(vesicular	tubular	clusters)
• vezicule	de	transport	antero	și	retrograd	între	RE	și	Golgi

• Compartimentul	endozomal,	unde	se	găsesc:
• vezicule	de	endocitoză/endozomi	timpurii
• corpi	multiveziculari	– stadii	intermediare	între	endozomii	timpurii	

și	cei	maturi
• endozomi	maturi,	formați	prin	fuziunea	endozomilor	timpurii	cu	

lizozomii	primari
• vezicule	de	exocitoză



COMPARTIMENTE	VEZICULARE

ERGIC	(VTC)
-Microvezicule	de	
transport	între	RER	
și	aparatul	Golgi	

Aparat	Golgi

RER

RER RER



COMPARTIMENTE	VEZICULARE
Compartiment Endozomal

Formarea	unei	vezicule	de	endocitoză	(MET)

https://www.embl.de/services/core_facilities/em/ Muller	et	al.	2007,	DOI:	https://doi.org/10.1104/pp.107.102863

Formarea	veziculelor	de	exocitoză	din	aparatul	Gogi

Membrană
celulară

Citosol	
Aparat	Golgi

Vezicule	de	exocitoză

Vezicule	de	exocitoză

Corpi	multiveziculari

Corpi	multiveziculari



AUTOFAGOZOMI

• Organite	temporare,	delimitate	de	o	endomembrană	dublă,	care	
înglobează	elemente	proprii	celulare	(chiar	și	organite)	pentru	a	le	
digera	și	a	obține	energie	în	situații	speciale	(de	exemplu	când	
celula	“flămânzește”)	sau	pentru	eliminarea	organitelor	
îmbătrânite



AUTOFAGOZOM

Cisternă	de	RER

Membrană	dublă	

Mitocondrie



REZUMAT

• Dintre	componentele	principale	ale	celulei	eucariote,	membrana	celulară	
este	singura	care	nu	poate	fi	vizualizată	decât	în	MET

• Membrana	celulară	este	o	ultrastructură	trilaminară	acoperită	la	exterior	
de	glicocalix	şi	susţinută	la	interior	de	citoscheletul	asociat	membranei

• Celulele	eucariote	conţin	organite	delimitate	și	nedelimitate	de	
endomembrane

• Endomembranele	separă	compartimente	cu	compoziție	biochimică	
specifică,	înalt	specializate	


