
ORGANITE NEDELIMITATE DE ENDOMEMBRANE 

ULTRASTRUCTURA ȘI ORGANIZARA 
BIOCHIMICĂ A CELULEI EUCARIOTE 



• Care sunt organitele nedelimitate de endomembrane și ce funcții 
îndeplinesc ele în celulă 

 

• Care sunt criteriile după care le putem recunoaște (diagnostica) pe 
imaginile de ME de transmisie (MET) 

 

 

 

În această lucrare practică vom învăța: 



ORGANITE NEDELIMITATE DE ENDOMEMBRANE 

 

• Ribozomi 

• Proteazomi 

• Citoschelet și centru celular 

 

• Alte componente celulare - Incluziuni citoplasmatice 



RIBOZOMUL 

•Organit format din ribonucleoproteine 
 cu rol în biosinteza proteică 
 
•Localizare:  

• Liber în citosol 
• Ataşat la RE 
 

•Organizare: 2 subunităţi 
- Subunitate mare + subunitate mică, asamblate 

pe un lanţ de ARNm, in timpul traducerii 
http://www.nvo.com/jin/homepage21/ 
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subunitate  

mică 
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Subunitățile ribozomale 



RIBOZOMI MET - granule 
electronodense 

Poliribozomi 
= mai mulţi ribozomi 
ataşaţi unui lanţ de ARNm 

www.bsbc.o
rg 

Ribozomi izolați 

Ribozomi atașati RE 



PROTEAZOMUL 

• Complexe proteice formate la 
mamifere din: 

• O subunitate centrală – 
proteolitică – cu situsuri active la 
interior 

• 2 subunităţi periferice – 
reglatoare 

• Funcție: Implicat în digestia 
proteinelor citosolice 

 
S = Svedberg   Unitate de timp egală cu 10−13 sec,  
folosită în exprimarea coeficienţilor de sedimentare. 

Subunitate 

reglatorie 

Nature Reviews Cancer 4, 349-360 (May 
2004) 

Subunitate 

centrală 



PROTEAZOMI 

J.M. Peters et al. J. Mol Biol. 234: 932_937, 1993. 

ME – coloraţie negativă 
………
…… 



CITOSCHELETUL 

•Definiție: Reţea de proteine fibrilare 
 

•Componente 
•microfilamente (actină) 
•filamente intermediare (proteine specifice de țesut, care formează  

filamente cu diametru intermediar între microfilamente și 
microtubuli) 

•microtubuli (tubulină) 
 



CITOSCHELETUL 

•Funcţii: 
•menţine/modifică forma celulară 
•organizarea internă a celulei (dinamică/diferenţe moleculare 

regionale, polarizare) 
•generarea forţei mecanice (motilitate celulară, mitoză, 

deplasarea organitelor în interiorul celulei) 
 



CITOSCHELET (MES) 

https://medschool.vanderbilt.edu/kaverina-lab/ 

Fascicul de microfilamente de 
actină 

Microtubuli 
Filamente intermediare 



FILAMENTE DE ACTINĂ ÎN STRUCTURI 
MEBRANARE APICALE SPECIALIZATE 

•Prelungiri celulare 
-Temporare (lamelipodii, pseudopode etc.) 
-Permanente (microvili) 
 

• Joncțiuni celulare 

 

 



MICROVILI 
MO – H&E   (epiteliu intestinal)   MET 

http://tbl.med.yale.edu/histology_of_cells_and_epithelia/reading.php 

Fascicul de filamente de actină 



MICROVILI – MET 
Secțiune longitudinală     Secțiuni transversale 



MICROTUBULI – ROLURI  

 

•Transport intracelular 

•Formează centriolii şi fusul de diviziune  

•Contribuie la organizarea cililor la polul apical celular 
- mobili 
- imobili 



MICROTUBULI  

Jetz.com http://www.imb-jena.de/~kboehm/elmi_images.htm 

Secţiune longitudinală 

 (coloraţie negativă) 
Secţiune transversală 



ORGANIZAREA CILULUI 
MOBIL 

•Axonemă 

•Citoschelet compus din 9 
dublete periferice de 
microtubuli şi 2 
microtubuli centrali (9+2) 

Corpusculul bazal 

•Centrul de organizare a 
microtubulului 

•Format dintr-un centriol Pedersen et al. 2012 DOI: 10.1002/cphy.c110043 

1- brat extern de dineină; 2 – braț radiar; 3- braț intern de dineină; 
 4 – ancoră proteică; 5- filamente de tranziție 



ULTRASTRUCTURA CILULUI MOBIL 

Prelungiri celulare permanente mobile – se îndoaie unidirecţional 
Secțiune longitudinală    Secțiune transversală (axoneme) 

http://medlib.bu.edu/histology 

Dublete periferice 

Dublet central 



SECȚIUNE PRIN AXONEMA UNUI CIL MOBIL 

Membrană celulară cu aspect trilaminar 

Dublete periferice de microtubuli 

Dublet central de microtubuli 



CILUL IMOBIL (CIL PRIMAR) 

• Prelungire celulară unică 
structurată pe microtubuli, 
lipsită de dubletul central  
(9+0) 

 

• Rol în semnalizare și 
diferențiere celulară 

Adaptat după https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2018.00008/full 

kinezină 

dineină 



CORPUSCULI  
BAZALI           CILI MOBILI  CIL IMOBIL  

www.microscopy-uk.org.uk 
Herman et al. 2010 DOI:10.1242/jcs.059519 

 

Buzunar ciliar 

Corp bazal 

Axonemă Schou et al.2015 

10.15252/embr. 

201540530 
 



STEREOCILII 

• Proiecții apicale permanente, structurate pe filamente de actină 

• Mai lungi ca microvilii 

•Inegali ca dimensiuni 

•Imobili 



STEREOCILII 
MO –H&E   MET 

https://vmicro.iusm.iu.edu/hs_vm/docs/epi6.htm 

http://www.drjastrow.de/WAI/EM/EMStereociliaE.html 

MES 

http://sustainable-nano.com/2018/05/03/nanotechnology-and-hearing/ 



CENTRIOLII ŞI CENTROZOMUL 

• Centriol 

• Structură cilindrică scurtă compusă din 
9 triplete de microtubuli 

• Centrozom 

• Centru de organizare a microtubulilor 
în citoplasmă (2 centrioli perpendiculari 
unul pe celălalt) 

• Formează fusul de diviziune în mitoză 



CENTRIOLII ȘI CENTRUL CELULAR 

Secțiune 
transversală 



FILAMENTELE INTERMEDIARE 

Categorii (în funcţie de localizare) 

  

1. Citoplasmatice (specifice tipului de celulă) 

2. La nivelul nucleului, formând lamine nucleare 



FILAMENTELE INTERMEDIARE 

Proteina polimerizată Tip celular 

Keratine 

 

Epitelial 

Vimentină Conjunctiv 

Desmină Muscular 

GFAP (glial fibrillary acidic 

protein) 

Celule gliale 



FILAMENTE INTERMEDIARE 
Imunofluorescență       MET 

http://www.drjastrow.de/WAI/EM/EMIFilamentE.html 



FILAMENTE INTERMEDIARE  
NEUROFILAMENTE – Metode de evidențiere 

Colorație 

H&E 

Impregnare 

argentică 

Colorația H&E evidențiază nuclei bazofili de  
celule nervoase și citoplasmă acidofilă, care nu  
este bine delimitată de matricea extracelulară 

 
Săgeți negre: corpi neuronali 
Săgeată albă: nucleu palid colorat de neuron 

Impregnarea argentică evidențiază în brun  
(în imaginea alăturată) sau în negru neurofilamentele 

din celulele nervoase.  
Nucleii sunt foarte palid colorați, iar nucleolul  
apare ca un punct întunecat 

Frauke Seehusen et al. Genetics 2016;204:191-203 



• reţea de proteine situată 
pe faţa internă a învelişului 
nuclear 
 

– Prezentă doar în 
interfază – intervalul 
dintre 2 diviziuni 
celulare 

LAMINA NUCLEARĂ 

Nucleu 

Citoplasmă 
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JONCŢIUNI CELULARE 

• Structuri membranare cu rol în adezivitatea celulelor în 
cadrul unui ţesut 

• Observabile doar la MET 
• Clasificare după funcție: 

• strânse (ocluzive) 

• de ataşare (aderente)  

• Între celule (celulă-celulă) 

• Între celule și matricea extracelulară (celulă-matrice) 

• de comunicare (comunicante) 
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ZONULA OCCLUDENS 

• Joncţiunea strânsă = zonula 
occludens 

• ME: “închiderea“ spaţiului 
intercelular, prin apoziţia 
membranelor a 2 celule adiacente 

Molecular Biology of the Cell, 4th ed. Alberts et al. 



JONCŢIUNI DE ADEZIUNE CELULĂ-CELULĂ 

Zonula adherens Macula adherens 

Molecular Biology of the Cell, 4th ed. Alberts et al. 
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DESMOZOMII 

• 2 tipuri: 
• Desmozomi în bandă (zonula adherens) 
• Desmozomi în spot (macula adherens) 

 
ME: condensare membranară care 

prezintă pe versantul citoplasmatic 
placa desmozomală 
 

Molecular Biology of the Cell, 4th ed. Alberts et al. 



Hemidesmozom Contact focal 

JONCŢIUNI DE ADEZIUNE CELULĂ-MATRICE 
EXTRACELULARĂ 

Molecular Biology of the Cell, 4th ed. Alberts et al. 
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HEMIDESMOZOMII 

ME: componenta celulară are acelaşi aspect ca desmozomii, dar 
localizarea diferă – la polul bazal al celulei 

Molecular Biology of the Cell, 4th ed. Alberts et al. 
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COMPLEXUL JONCŢIONAL 

• Succesiunea de la polul apical spre 
cel bazal a următoarelor tipuri de 
joncţiuni: 
• Zonula occludens 

• Zonula adherens 

• Macula adherens 
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JONCŢIUNI DE COMUNICARE 

• = joncţiuni gap 

• 2 membrane 
alăturate străbătute 
de canale hidrofile = 
conexoni 

From: Electrical Synapses:High-speed Communication in the Maintenance of Neuropathic Pain 

Anesthes. 2016;124(1):13-15. doi:10.1097/ALN.0000000000000941 



JONCŢIUNI GAP 
Înghețare-fracturare      MET 
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LABIRINTUL BAZAL 

• Falduri de membrană bazală, bogată în Na+-K+ ATPază, între care 
se regăsesc numeroase mitocondrii 

- Îl regăsim în celule din ductele secretorii ale glandelor salivare, 
glandele sudoripare, nefron 
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DUCT STRIAT (PAROTIDA)  
H&E MET 



INCLUZIUNI CITOPLASMATICE 

•Componente citoplasmatice dinamice, în 
principal metaboliţi acumulaţi 

 

• incluziuni lipidice 

• incluziuni de glicogen 

• pigmenţi (melanină, lipofuscină) 



INCLUZIUNI LIPIDICE - METODE de evidențiere 

Incluziuni lipidice ME Incluziuni lipidice MO 
(coloraţie Sudan III, specifică 
pentru lipide) 

Zierler et al.JBC April 5, 2013; 288 (14)  

Incluziuni lipidice în 
celule adipoase albe 
(colorație HE) 



INCLUZIUNI DE GLICOGEN – Metode de evidențiere 
      MO         MET 

http://www.cellimagelibrary.org/images/759
1 

Colorație HE + carmin BEST (granule roșii) 

Ahmed et al. 2016 /www.gjasr.com/index.php/GJASR/article/view/241 



INCLUZIUNI DE GLICOGEN 
Granule de depozitare lipidice (L) şi de 

glicogen (G) – MET 
Depozite de glicogen în hepatocite 

(coloraţia carmin BEST) 

embryology.med.unsw.edu.au http://www.anatomyatlases.org 

L – depozite lipidice bogate in acizi grasi nesaturati, motiv pentru care apar in nuante de gri, 
 in loc sa fie albe, ca in imaginea precedenta – acest tip de  lipide sunt postfixate OSO4 
 



DEPOZITE DE MELANINĂ – pigment produs de melanocite 

Melanocite în stratul bazal al 
epidermului (colorație HE) 

Melanocite izolate (necolorate – 
culoare brună este dată de pigment) 

Celule din stratul bazal din epiderm, 

producătoare de melanină  (melanocite) 



INCLUZIUNI DE LIPOSFUSCINĂ 

Lipofuscina este un pigment galben brun care se acumulează cu 
timpul în celulă, motiv pentru care este denumit și pigment de 
îmbătrânire. 

 

Este întâlnită în celule cu viață lungă: neuroni, miocardiocite 

 



INCLUZIUNI DE LIPOSFUSCINĂ 
 

Ganglion nervos HE 
Corpi neuronali cu granule brune 
de lipofuscină 

https://www.cram.com/flashcards/nervous-tissue-histology-

4802533 
http://www.cellimagelibrary.org/images/11506 

Granule neregulate, electronodense de 
lipofuscină într-o fibra musculară 
cardiacă - MET 



REZUMAT 

• Organitele nedelimitate de endomembrane sunt reprezentate 
de ribozomi, proteazomi, citoschelet și centru celular 

• Citoscheletul interacționează cu membrana celulară formând 
specializări membranare 

• In celulă există și diverse tipuri de incluziuni, cu compoziție 
biochimică variată, în funcție de specificul celulei 

• Principala metodă de studiu morfologic al organitelor este 
microscopia electronică de transmisie, dar există modalități 
de evidențiere a lor și în microscopia optică 



Anexa 1 

• Surse bibliografice și de imagini: 

  http://www.drjastrow.de/WAI/EM/EMAtlas.html 

• ”Celula în alb și negru” – Ceafalan L., Gherghiceanu M., Hinescu ME. 


