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1. Introducere. Teoria celulară a vieții. 

1.1. Teoria formării spontane a organismelor vii 

Timp de milenii, oamenii au încercat să găsească explicații pentru formarea organismelor vii 

sau a vieții. Aristotel (384-322 Î.Hr.) a fost primul filozof care a formulat Teoria formării spontane 

(sau a generării spontane) a organismelor vii, din substanțe nevii (anorganice). Această teorie a fost 

unanim acceptată, până în secolul al XVII-lea. Apariția peștilor într-un lac în care nu existau înainte, a 

broaștelor pe fluviul Nil după inundațiile anuale, a șoarecilor într-un hambar în care hrana era 

disponibilă, toate acestea au furnizat „dovezi” pentru acceptarea acestei teorii. Jan Baptista van Helmont 

a calculat în sec. al XVII-lea cu precizie durata „formării” șoarecilor într-un hambar (formare ce ar fi 

avut loc prin transformarea grâului), aceasta fiind estimată la trei săptămâni! 

Francesco Redi (1626–1697) a oferit prima contestare a acestei teorii, atunci când a dovedit că 

larvele muștelor apar doar pe resturi alimentare expuse la aer, nu și la cele care sunt ferite de aer. Acesta 

a concluzionat că, de fapt, formarea „spontană” a larvelor muștelor are loc după depunerea de ouă de 

către muștele care ating resturile alimentare. Ulterior, în sec. al XVIII-lea, disputa a continuat. Unii 

oameni de știință au continuat să ofere dovezi împotriva teoriei formării spontane a vieții, arătând că, 

prin încălzirea intensă (sterilizare) a unor eprubete, urmată de închiderea lor ermetică, se previne 

formarea „spontană” a vieții (aceasta distruge toate formele de viață prezente, dacă este efectuată 

corect). Însă, chiar și aceste demonstrații au fost contestate, aducându-se acuze că, de fapt, căldura 

intensă distruge și „forța vitală” necesară transformării materiei anorganice în forme de viață. 

În sec. al XIX-lea, reputatul om de știință francez Louis Pasteur a abolit ideea formării 

spontane a vieții (Figura 1). Louis Pasteur studia fermentația vinului și a observat la microscop celulele 

de drojdii ce puteau fi extrase dintr-o soluție prin filtrare în bumbac. Pasteur a construit apoi un sistem 

experimental folosind vase speciale de tip „gât-de-lebădă”, care preveneau pătrunderea 

microorganismelor în vas, lăsând totuși loc liber aerului și presupusei „forțe vitale” să își desfășoare 

„magia” creării vieții (Figura 1). Evident că acest lucru nu s-a întâmplat, iar Louis Pasteur, alături de 

Schleiden și Schwann (în continuare) sunt considerați fondatorii concepției actuale despre celule și 

viață. 
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1.2. Originile teoriei celulare 

O serie de studii efectuate în timp ce „Teoria formării spontane” era „în vogă” au făcut 

descoperiri impresionante care au pus bazele Teoriei moderne celulare. Această Teorie postulează că: 

 celulele sunt unitățile funcționale fundamentale ale organismelor și 

 toate celulele provin din alte celule. 

În prezent, aceste postulate sunt fundamentale pentru înțelegerea vieții pe Pământ. Savantul 

englez Robert Hooke a fost primul om care a folosit termenul „celulă” pentru a descrie micile „camere” 

din plută, observate folosind unul din primele microscoape conceput de sine însuși (Figura 2). Potrivit 

cuvintelor sale, acesta a descris structura caracteristică de fagure a observației la microscop și a 

evidențiat faptul că fiecare „cavernă” este distinctă. Celulele din plută reprezentau celule nevii (doar 

pereții celulari rămași după moartea celulelor) însă, la vremea respectivă (1665), Hooke nu a putut 

deduce acest lucru. 

 

Figura 1 - Experimentul prin care s-a abolit Teoria formării spontane a vieții a) Louis Pasteur b) vasul special 

utilizat c) design-ul experimental și rezultatele experimentului, Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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La 200 de ani de la descoperirile lui Hooke, botanistul german Matthias Schleiden (1804–

1881) și fiziologul german Theodor Schwann (1810–1882), după investigarea detaliată a preparatelor 

microscopice la plante și animale, au putut deduce similaritățile dintre celulele vegetale și cele animale 

și au putut afirma că organismele sunt formate din celule. Concepția lor despre diviziunea celulară încă 

nu exista, Schleiden considerând că celulele iau naștere prin cristalizare. Robert Remak (1815–1865) 

și Rudolf Virchow (1821–1902), doi cercetători polonezi stabiliți în Germania au descoperit modul de 

naștere a noilor celule din celule vechi în procesul denumit astăzi „diviziunea celulară”. În 1855, 

Virchow a scris celebra frază omnis cellula a cellula (toate celulele se nasc din celule). 

1.3. Teoria endosimbiotică 

O serie de cercetători au efectuat observații paralele nu asupra celulelor, ci asupra 

constituenților celulari. Cercetătorul scoțian Robert Brown (1773–1858) a descris pentru prima oară 

nucleii celulelor în 1831. Apoi, botanistul german Andreas Schimper (1856–1901) a fost cel care a 

făcut primele observații asupra cloroplastelor celulelor vegetale și a identificat rolul lor în formarea 

amidonului în timpul fotosintezei. De asemenea, a observat că acestea se divid independent de nucleu. 

Pe baza acestei observații din urmă, botanistul rus Konstantin Mereschkowski (1855–1921) 

a fondat în 1905 teoria conform căreia cloroplastele au originat din celule bacteriene ancestrale, care au 

fost înglobate în celulele eucariote și în prezent trăiesc în simbioză în interiorul celulelor eucariote. 

Teoria endosimbiotică a fost susținută ulterior de dovezi oferite de anatomistul Ivan Wallin (1883–

1969), care a evidențiat similitudinea dintre mitocondrii, cloroplaste și bacterii prin observații obiective. 

Teoria endosimbiotică nu a avut susținere vreme de 50 ani, timp în care era necunoscut faptul 

că mitocondriile și cloroplastele au ADN-ul propriu. Între timp, s-a fondat o concepție mult mai clară 

asupra diferențierii celulelor în procariote și eucariote. ADN-ul cloroplastidial și mitocondrial a fost 

descoperit în deceniul 7 al secolului trecut. Lynn Margulis (1938–2011), o geneticiană de origine 

americană, a făcut toate conexiunile necesare, corelând datele microscopice, genetice, de biologice 

moleculară, paleobiologice și geologice pentru a readuce în prim-plan Teoria endosimbiotică (Figura 

3). Concomitent, s-a putut stabili, cu precizie satisfăcătoare, perioada când a avut loc apariția celulelor 

Figura 2 - Stânga: microscopul utilizat de Robert Hooke cca 1665 Credit: Rice University OpenStax 

Microbiology; Dreapta: celulele din plută observate de Robert Hooke Credit: Rice University OpenStax 

Microbiology 

; 
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procariote (în urmă cu aprox. 3,5 miliarde de ani) și cele eucariote (în urmă cu aprox. 1,5 miliarde de 

ani). 

Tehnicile de secvențiere genetică au oferit dovezile supreme în sprijinul acestei teorii, arătând 

similaritatea genetică înaltă între genomul mitocondrial și plastidial și cel al bacteriilor. De asemenea, 

ribozomii mitocondriali și plastidiali sunt similari din punct de vedere structural cu cei ai procariotelor, 

iar fisiunea binară prin care se divid organitele seamănă deosebit de mult cu fisiunea binară a bacteriilor. 

Nu în ultimul rând, este de menționat descoperirea bacteriilor endosimbionte în tractul digestiv al unor 

insecte și organite foarte asemănătoare cu bacteriile identificate la protiste. 

1.4. Teoria microbiană a bolilor 

Până la descoperirea microbilor în sec. al XVII-lea au existat diverse ipoteze care să explice 

originea bolilor. Timp de câteva mii de ani, se credea că bolile apar din zonele contaminate (ape 

reziduale), formând ipoteza miasmei, sau a aerului viciat care se formează în proximitatea zonelor 

poluate. Teoria microbiană a bolilor a fost prima dată formulată de Girolamo Fracastoro în 1546, care 

a afirmat că anumiți spori (cum sunt cei de la plante) s-ar transmite de la un individ bolnav la altul prin 

contact direct. Timp de 300 de ani, ideea a rămas în umbra științei, până când, în 1847, obstetricianul 

ungur Ignaz Semmelweis a remarcat că medicii care efectuau autopsii la persoanele decedate din cauza 

infecțiilor genitale puerperale transmiteau boala și persoanelor sănătoase pe care le examinau fără a 

urma regulile de igienă (un termen impropriu oarecum, întrucât igiena era practic inexistentă la vremea 

respectivă). Deși agentul infecțios al infecțiilor genitale era necunoscut, Semmelweis a considerat că un 

agent cauzativ există și că acesta este transmis de la bolnav la sănătos. Semmelweis a fost un promotor 

al spălării pe mâini, sfaturile sale fiind ignorate întrucât contraziceau cutumele din momentul respectiv. 

John Snow a descoperit sursa agentului cauzativ al holerei din Londra în aceeași perioadă, 

efectuând primul studiu epidemiologic modern. Acesta a arătat că holera se transmite din apa infectată, 

deci teoria miasmei vicioase a putut fi eliminată. În acel moment, oamenii de știință nu descoperiseră 

agenții infecțioși, însă savantul Louis Pasteur, prin experimentele sale amintite anterior, a sugerat că, la 

fel cum microbii degradează vinul, ar putea cauza și boli. 

Figura 3 - Vedere de ansamblu asupra Teoriei endosimbiotice Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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În încercarea de a oferi explicații ratei foarte mare de deces post-operator (aprox. 50%), 

chirurgul britanic Joseph Lister, bazându-se pe teoriile lui Semmelweis și Pasteur, a introdus utilizarea 

în procedurile chirurgicale a acidului carbolic (pulverizat) ca dezinfectant și antiseptic. Rezultatele au 

fost remarcabile, iar din 1867 practicile de igienizare în timpul procedurilor medicale au luat avânt, 

eliminând pentru totdeauna concepțiile greșite, dar ultra-populare, ale umanității. Robert Koch și 

colegii săi au fost primii oameni care au descoperit agenții infecțioși cauzatori ai unor boli: antraxul, 

tuberculoza și holera, pentru a genera schimbarea de paradigmă din secolul al XIX-lea și a avansa Teoria 

microbiană a bolilor infecțioase. 

2. Structura și ultrastructura celulelor 

2.1. Structuri și organite celulare întâlnite atât la procariote cât și la eucariote 

Celula reprezintă unitatea structurală, funcțională și genetică fundamentală a tuturor 

organismelor vii. Celulele prezintă o ordine internă complexă, au capacitate de creștere și diviziune și 

se află în relații dinamice cu mediul înconjurător. Toate celulele conțin, în structura lor, anumite 

elemente fundamentale funcționării lor. Toate celulele: 

 sunt delimitate de o membrană lipidică la exterior, denumită și plasmalemă; 

 conțin în interiorul lor diverse particule și organite solubilizate în citoplasmă (o 

substanță cu structură de gel formată din apă și substanțe chimice dizolvate); 

citoplasma conține citosolul (partea lichidă ce include ioni, apă și molecule dizolvate), 

organitele celulare și incluziunile citoplasmatice; 

 prezintă un material genetic, necesar pentru funcțiile vitale și diviziune. 

Există două mari categorii de celule, cu diferențe majore între acestea: 

 celule procariote (pro-primul, caryon-nucleu; Figura 8) 

 celule eucariote (eu-adevărat, frumos; Figura 9) 

După numărul de celule prezente, organismele pot fi: 

 unicelulare: întreg organismul este reprezentat de o singură celulă: procariotele, algele 

unicelulare, fungii unicelulari etc. 

 pluricelulare: organismul conține minimum două celule. 

Celulele procariote sunt caracteristice anumitor grupe de microorganisme, cunoscute la mod 

general sub numele de bacterii. Alte microorganisme, precum și toate plantele și animalele, sunt 

alcătuite din celule eucariote. Microorganismele procariote sunt clasificate în două domenii: Archaea 

și Bacteria, în timp ce toate organismele eucariote formează domeniul Eukarya. Procariotele au 

dimensiuni considerabil mai mici (0,5-1 µm) față de eucariote (5-20 µm), deși există abateri numeroase 

de la aceste mărimi relative. Procariotele se divid prin sciziparitate (fisiune binară), în vreme ce 

eucariotele parcurg un proces complex de diviziune mitotică sau meiotică. 

Organismele eucariote includ protozoarele, algele, fungii, plantele și animalele. Pot fi uni- sau 

pluricelulare. Eucariotele sunt definite de prezența nucleului și a sistemului endomembranar, acesta 

din urmă fiind alcătuit din organite delimitate la exterior de o membrană dublă lipidică, similară 

plasmalemei. Anumite structuri pseudo- endomembranare apar foarte rar în lumea bacteriilor. 

Toate celulele conțin structuri interne specializate, denumite organite, care desfășoară anumite 

funcții specifice. 

2.1.1. Membrana plasmatică 

Membrana plasmatică, sau plasmalema, este prezentă la toate celulele vii, procariote și 

eucariote. Este formată din două straturi de lipide (bistrat lipidic) care aderă unele la celelalte intim și 

în care sunt dispersate proteine membranare. Membrana plasmatică delimitează și permite izolarea 
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citoplasmei de mediul exterior, având permeabilitate selectivă (permite trecerea liberă și controlată  

doar a anumitor substanțe). 

Modelul actual (dedus prin metode științifice) al membranei plasmatice a celulelor procariote 

și eucariote se mai numește Modelul mozaicului fluid, pentru a evidenția posibilitatea componenților 

membranari de a se mișca liber dintr-un loc în celălalt, membrana lipidică nefiind o structură staționară 

(Figura 4). Lipidele și proteinele membranare (în special cele din urmă) pot fi glicozilate, având 

atașate lanțuri specifice de glucide care modulează funcția lor; în acest caz se numesc glicolipide, 

respectiv glicoproteine. Membranele plasmatice ale bacteriilor din domeniul Archaea merită o 

mențiune specială. Acestea sunt complet diferite față de cele ale celulelor organismelor din celelalte 

două domenii. Lipidele interacționează prin legături eterice (și nu esterice), au adesea lanțuri ramificate, 

iar unele bacterii pot avea o membrană mono-strat. 

Lipidele membranare sunt incluse în trei mari clase: fosfolipide, glicolipide și steroli. Fiecare 

clasă conține numeroase tipuri de lipide, iar compoziția în lipide a membranei unei celule (sau a 

organitelor) este specifică 

speciei sau tipului de celulă 

luat în considerare. 

Fosfolipidele membranare 

au un cap polar și o coadă 

lipofilă (alifatice). 

Fosfolipidele membranare 

sunt de mai multe tipuri, în 

funcție de resturile de acid 

gras conținute cozile 

lipofile. Cozile lipofile sunt 

orientate spre miezul 

membranei, interacționând 

unele cu celelalte prin interacțiuni 

hidrofobe. Capetele polare se orientează 

către interiorul și exteriorul celulei, în 

contact cu apa (solvent polar). Proteinele membranare joacă diverse roluri, permițând comunicarea 

celulă-celulă și în interacțiunea cu factorii din mediul înconjurător (ioni, substanțe nutritive, agenți 

patogeni). 

2.1.2. Peretele celular 

Celulele procariote, cât și celulele eucariote vegetale și fungice, prezintă la exterior un perete 

celular (pe lângă 

membrană) rigid. 

Peretele celular 

oferă forma celulei 

și protejează celula 

împotriva șocului 

osmotic (schimbări 

în presiunea 

osmotică). 

Presiunea osmotică 

apare ca efect al 

diferenței între 

concentrația de 
Peretele celular la bacteriile Gram-pozitive și Gram-negative 

Credit: Rice University OpenStax Microbiology 

Figura 4 - Modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice Credit: 

Rice University OpenStax Microbiology 

Figura 5 - Peretele celular la bacteriile Gram-pozitive și Gram-

negative Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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solut în exteriorul, respectiv, în interiorul celulei. Practic, celula exercită presiune pe peretele celular 

(liza peretelui celular cauzează umflarea celulei, ducând eventual la spargerea celulei și revărsarea 

conținutului).  

La procariote, componentul principal al peretelui celular este peptidoglicanul (sau mureina). 

Acesta formează o rețea alcătuită din lanțuri de N-acetilglucozamină (NAG) și acid N-acetilmuramic 

(NAM). Tăria acestei rețele este foarte mare, datorită punților peptidice care conectează polimerii. 

Bacteriile sunt de două mari tipuri: Gram-negative și Gram-pozitive (cu o serie de excepții). La 

bacteriile Gram-negative, lanțuri tetrapeptidice sunt cuplate de fiecare unitate de NAM și legate între 

ele, în timp ce la bacteriile Gram-pozitive lanțurile peptidice sunt conectate de punți formate din cinci 

resturi de glicină (Figura 5). Subunitățile peretelui celular sunt sintetizate intracelular și exportate la 

suprafața celulei; unele antibiotice interferează cu funcția aparatului celular bacterian de sinteză a 

peretelui celular; în acest caz, disruperea peretelui celular conduce la umflarea celulei bacteriene și 

pierderea funcției sale vitale. 

La organismele vegetale (plante dar și la unele alge) peretele celular este alcătuit din 

microfibrile de celuloză și alte substanțe care pot, mai mult sau mai puțin, să impermeabilizeze și să 

întărească structura sa. Peretele celular la plantele superioare asigură stabilitatea plantei și creșterea în 

grosime și înălțime. La fungi, peretele celular este format din chitină. Celulele animale sunt lipsite de 

perete celular; de menționat crustaceele, care prezintă un exoschelet de chitină. 

2.1.3. Plasmidele 

Unele celule procariote pot conține ADN extra-cromozomal, sub forma unor plasmide (foarte 

comune în Domeniul Bacteria, dar au fost identificate și la Archaea și Eucariote. Plasmidele pot fi 

formate și din ADN monocatenar sau din ARN dublu-catenar. Plasmidele sunt mai mici decât 

cromozomii și poartă doar câteva gene, ce pot fi transmise de la o bacterie la alta. Plasmidele se pot 

replica independent de materialul nuclear (sau de nucleoid). Plasmidele sunt de obicei circulare, însă la 

fungi și diferite plante au fost identificate plasmide liniare. 

2.1.4. Ribozomii 

Ribozomii sunt organite lipsite 

de membrană responsabile pentru 

sinteza proteică pe baza informației 

provenite din informația genetică. 

Ribozomii procariotelor sunt 

dispersați în citoplasmă și sunt de tipul 

70S (S este o unitate Svedberg care 

măsoară sedimentarea la centrifugare, 

dependentă de dimensiunea, forma și 

suprafața particulelor). Acești ribozomi 

70S ai procariotelor sunt alcătuiți din 

două subunități: o subunitate mică 30S 

și o subunitate mare 50S (Figura 6). 

Ribozomii sunt alcătuiți din proteine și 

ARN ribozomal (ARNr). 

Ribozomii eucariotelor 

prezenți în mitocondrii și cloroplaste 

sunt ribozomi de tipul 70S, similari 

ribozomilor procarioți. Ribozomii 

prezenți în citoplasma celulelor 

Figura 6 - Sus: model al ribozomului E.coli de tip 70S; imaginea din 

dreapta este rotită cu 90°; Credit: Vossman 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ribosome_shape.png Jos: Structura 

simplificată a ribozomului procariot; Credit: Rice University OpenStax 
Microbiology 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ribosome_shape.png
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eucariote sunt de tipul 80S: subunitatea mică 40S și subunitatea mare 60S (forma lor este asemănătoare 

cu cea a ribozomului procariot). Ribozomii de la eucariote pot fi liberi, dispersați în citoplasmă, sau 

legați de reticulul endoplasmatic rugos (denumirea de rugos provine de la aspectul 

electronomicroscopic, fiind dată de prezența ribozomilor). Anumite substanțe chimice, precum 

cicloheximida, țintește ribozomul eucariot, în timp ce anumite antibiotice, precum cloramfenicolul, 

afectează funcția ribozomilor procarioți. De exemplu, efectele adverse ale cloramfenicolului se 

datorează parțial acțiunii sale asupra ribozomilor prezenți în mitocondrii. 

2.1.5. Incluziunile citoplasmatice 

Unele celule procariote și eucariote stochează diferite substanțe nutritive, produși de 

metabolism (în exces), sau molecule cu rol special, direct în citoplasmă, sub forma incluziunilor 

citoplasmatice (celulare), pentru a le putea utiliza la momentul potrivit sau când condițiile de mediu 

sunt neprielnice. Aglutinarea substanțelor sub forma incluziunilor este avantajoasă, pentru a evita 

creșterea presiunii interne osmotice. 

La procariote, incluziunile nespecializate pot conține glicogen sau amidon. Granulele de 

volutină (metacromatice) sunt incluziuni specializate, ce stochează fosforul anorganic polimerizat, 

fiind prezente la 

Methanosarcina, 

Corynebacterium 

diphteriae, dar și la alga 

eucariotă unicelulară 

Chlamydomonas 

(Figura 7). Granulele de 

sulf se regăsesc la 

bacteriile din genul 

Thiobacillus; ele conțin 

sulf stocat pentru 

utilizarea viitoară în 

cadrul metabolismului. 

Incluziunile de 

polihidroxibutirat 

(PHB) sunt delimitate de 

o membrană monostrat 

și se regăsesc la unele specii de Bacillus și Pseudomonas. Bacteriile magnetotactice (Magnetospirillum 

magnetotacticum) conțin incluziuni cu compuși de fier, pe care le folosesc ca ajutor la deplasarea în 

câmpul magnetic natural. Carboxizomii sunt alte incluziuni cu rol în metabolismul carbonului la 

procariote. 

La organismele vegetale (eucariote) incluziunile au în principal rol de stocare temporară a 

excesului de substanțe de rezervă. Incluziunile de amidon sunt insolubile în apă și se regăsesc în 

citoplasma celulelor din toate plantele, cu precădere în semințe, fructe, rizomi etc. Grăuncioarele de 

aleuronă conțin proteine stocate în leucoplaste specifice ce se regăsesc în endospermul semințelor la 

cereale. Printre alte incluziuni la organismele vegetale amintim cristalele de inulină (la Dahlia sp.), 

rafidele (cristale minare de oxalat de Ca2+) și cistoliții (cristale de carbonat de calciu). 

Figura 7 - Tipuri de incluziuni la 

procariote (a) granule lipidice de 

polihidroxibutirat (b) granule de 

volutină (c) granule de sulf (d) vacuole 

cu gaz (e) magnetozomi Credit: Rice 

University OpenStax Microbiology 
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La celulele animale, incluziunile celulare predominante sunt incluziunile de glicogen, care 

stochează rezerve de energie (glucoză polimerizată) la nivelul celulelor musculare și ale ficatului. 

Aceste incluziuni se numesc glicozomi1. 

2.2. Structuri și organite celulare întâlnite exclusiv la procariote 

2.2.1. Nucleoidul 

Materialul genetic la procariote se 

află distribuit în citoplasmă, fiind denumit 

nucleoid. Nu e vorba de un nucleu 

adevărat (delimitat de membrane duble), 

precum cel de la eucariote; de altfel, 

procariotele nu prezintă organite 

adevărate, delimitate de membrane. 

Materialul genetic dispersat sub formă de 

nucleoid este reprezentat de unul sau mai 

mulți cromozomi bacterieni (de obicei 

unul singur). Cromozomii sunt circulari, 

formați din ADN dublu-catenar complexat 

cu proteine asociate cu nucleoidul (NAP). 

Rolul nucleoidului este de a stoca 

informația genetică ce permite 

desfășurarea proceselor vitale și de 

reproducere. 

2.2.2. Flagelul procariot 

Flagelii sunt structuri extracelulare care permit deplasarea celulelor în medii apoase. Flagelii 

bacteriilor sunt compuși din proteine denumite flageline care se rotesc în mediul extern, propulsând 

bacteria. Corpusuculul bazal este „motorul” flagelului, fiind înglobat în membrana plasmatică. 

Filamentul este conectat la corpusculul  bazal printr-un „cârlig”. La unele bacterii, flagelul are rol 

senzorial. 

2.2.3. Alte structuri specifice procariotelor 

Structurile membranare fotosintetice sunt invaginări ale membranei plasmatice ale unor 

specii de bacterii cu rol în nutriție (asigurarea fotosintezei). La unele procariote, precum bacteriile verzi 

sulfuroase, aceste membrane pot forma o structură închisă de sine stătătoare în interiorul celulelor. 

Unele bacterii pot produce endospori (a nu se confunda cu sporii fungilor sau ai ferigilor), 

structuri ce permit supraviețuirea bacteriei pentru perioade foarte lungi de timp în condiții nefavorabile. 

                                                      
1 Același termen este dat și unor organite celulare delimitate de membrană (conțin enzime hidrolitice) 

regăsite la tripanozoame. Glicozomii hepatici nu posedă membrană lipidică. 

Figura 8 - Ultrastructura generală a unei celule procariote Credit: 

CFCF 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSC_Microbio_03_03_Prok

Cell.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSC_Microbio_03_03_ProkCell.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSC_Microbio_03_03_ProkCell.jpg
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Glicocalixul (înveliș dulce) este un element extracelular 

adițional prezent la exteriorul peretelui celular al anumitor specii de 

bacterii. Există două tipuri de glicocalix: capsula și stratul mucos. 

Capsula este un strat organizat, compus din polizaharide și proteine 

și aderent la peretele celular. Are rol important în patogenitate. 

Stratul mucos este mai puțin organizat și mai puțin aderent, putând 

fi alcătuit din polizaharide, glicoproteine sau glicolipide. 

Glicocalixul are rol în formarea biofilmului bacterian și previne 

acțiunea antibioticelor sau a sistemului imunitar. Cvasi-analogul 

glicocalixului la eucariotele superioare este matricea extracelulară. 

Fimbriile și pilii sunt structuri localizate la exteriorul 

celulei cu ultrastructură foarte asemănătoare. Fimbriile sunt în 

general mai scurte și mai numeroase, fiind formate din proteine care se extind către exteriorul celulelor 

bacteriene. Fimbriile permit adeziunea bacteriilor la diferite substraturi sau la alte celule, cu rol potențial 

patogen. Pilii se referă la apendicii filamentoși proteici mai lungi care permit atașarea la suprafețe a 

procariotelor. Un pil special, denumit pilul F sau pilul de sex, are rol în transferul ADN-ului între două 

celule bacteriene „conectate” prin intermediul său. 

2.3. Structuri și organite celulare întâlnite exclusiv la eucariote 

2.3.1. Nucleul 

Celula eucariotă prezintă dimensiuni și o complexitate mult mai mari decât cele ale celulelor 

procariote (Figura 9). Prezența nucleului este definitorie pentru celulele eucariote. 

 

Figura 9 - Ultrastructura unei celule eucariote; de notat faptul că există numeroase tipuri de celule eucariote ce pot să nu 

includă toate elementele prezentate în această schemă Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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Spre deosebire de procariote, la care materialul genetic este dispersat în citoplasmă, celulele 

eucariote conțin un nucleu înconjurat de două membrane lipidice duble și care este sediul 

materialului genetic. Nucleul dirijează toate procesele celulare și are rolul esențial în reproducere și 

transmiterea eredității. 

 

 

Celulele eucariote prezintă un singur nucleu, dar există excepții de la această regulă: prozoarul 

Paramecium conține un micronucleu și un macronucleu, celulele hepatice sunt adesea binucleate, iar 

unii fungi formează celulele binucleate (heterocarion) în timpul reproducerii sexuale. Fibrele musculare 

sunt formate din celule care își pierd individualitatea și formează sinciții multinucleate. 

Cele două bistraturi lipidice care înconjoară nucleii formează anvelopa nucleară. Fiecare 

membrană conține lipide și proteine membranare specifice. Anvelopa nucleară prezintă pori nucleari, 

deschideri care controlează fluxul substanțelor și a moleculelor de la citoplasmă către nucleu și invers 

(ARN, proteine ribozomale, ADN-polimeraza, carbohidrați, alți mesageri, lipide). Forma nucleului este 

determinată de lamina nucleară, o rețea dense de filamente intermediare regăsită la interiorul anvelopei 

nucleare (Figura 10). Nucleul este ancorat în celulă cu ajutorul unei rețele de filamente intermediare 

prezente în citoplasmă. Nucleul conține ADN-ul sub formă de cromozomi. În interfază, când ADN-ul 

nu este condensat, materialul nuclear se mai numește cromatină. 

Nucleolul este cea mai mare formațiune regăsită în interiorul nucleului eucariot (Figura 10). 

Cel mai important rol al nucleolului este cel de sediu al biogenezei ribozomilor. 

2.3.2. Reticulul endoplasmatic 

Reticulul endoplasmatic (RE) este o rețea interconectată de tubuli (formațiuni lungi cilindrice) 

și cisterne (formă de saci aplatizați), mărginiți de o singură membrană dublă lipidică. Trei tipuri de RE 

pot fi identificate în celulă: 

 reticul endoplasmatic neted (REN), lipsit de ribozomi, întâlnit destul de rar în 

celulă; joacă roluri în biosinteza lipidelor, metabolismul carbohidraților și în 

detoxifierea celulară; 

 reticul endoplasmatic rugos (RER), tapisat cu ribozomi; ribozomii sintetizează 

proteine a căror destinație este citoplasma; proteinele sintetizate pe RER rămân 

atașate pe membrana RER; membrana se evaginează formând vezicule de transport 

care, fie ajung la aparatul Golgi pentru procesare suplimentară, fie ajung la membrana 

plasmatică sau a altor organite. Veziculele de transport sunt alcătuite dintr-un 

monostrat lipidic; 

 reticul endoplasmatic de tranziție (RET), formă intermediară între REN și RER. 

Figura 10 - Aspect 

microscopic al 

nucleului, nucleolului 

și laminei nucleare 

Credit: Rice University 

OpenStax 

Microbiology 
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2.3.3. Aparatul Golgi 

Face parte din sistemul endomembranar, fiind de asemenea delimitat de o membrană dublă la 

exterior. Este alcătuit dintr-o serie de discuri membranoase numite dictiozomi, fiecare înconjurat de 

membrana proprie. Partea interioară se numește lumen. 

 

Figura 11 - Structura aparatului Golgi Credit: Rice University OpenStax Microbiology 

 

Enzimele prezente în aparatul Golgi procesează lipidele și proteinele transportate de la RE la 

aparatul Golgi. Acestea adaugă predominant grupări zaharidice proteinelor și lipidelor, formând 

lipoproteine, glicoproteine și proteoglicani. Aparatul Golgi prezintă o față cis și o față trans. Veziculele 

de transport care provin de la RE fuzionează cu cisternele Golgi pe fața cis. Proteinele și lipidele sunt 

procesate apoi în interiorul cisternelor, acestea avansând treptat spre latura trans. Fața cis este mereu 

înnoită prin aportul de noi vezicule provenite de la RE. Cisterna de pe fața trans își reduce dimensiunile 

constant, producând vezicule de transport care părăsesc aparatul Golgi pentru a fuziona cu alte 

membrane celulare și a-și revărsa conținutul „bogat” în biomolecule. 

2.3.4. Lizozomii 

Lizozomii sunt organite ce fac parte din sistemul endomembranar și care conțin enzime 

digestive. Unele tipuri de celule eucariote utilizează lizozomii pentru a digera intracelular diverse 

particule (nutritive, organite uzate, microorganisme, alte deșeuri celulare etc.). Prin stocarea enzimelor 

digestive în lizozomi, celulele pot evita autodistrugerea lor datorită efectului nefast al enzimelor asupra 

propriilor constituenți celulari. 

2.3.5. Peroxizomii 

Peroxizomii sunt organite sferice care prezintă membrană la exterior, dar care nu fac parte din 

sistemul endomembranar, întrucât formarea lor are loc de novo, în citoplasmă. Peroxizomii își datorează 

numele abilității lor de a produce peroxid de hidrogen, o moleculă ce contribuie la degradarea altor 

molecule precum acidul uric, aminoacizii, sau acizii grași. Peroxizomii găzduiesc și enzima catalaza, 

care poate degrada peroxidul de hidrogen. Alături de REN, peroxizomii joacă roluri în biosinteza 

lipidelor. 

Anumite organisme prezintă peroxizomi modificați. Glioxizomii sunt prezenți la drojdii și 

plante și au funcții particulare, precum producerea zaharurilor. Glicozomii sunt formați în celulele unor 

tripanozoame. 
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2.3.6. Centrul organizator de microtubuli 

Celulele animale prezintă un organit denumit centrul organizator de microtubuli 

(microtubule-organizing center – MTOC). Este prezent în apropierea nucleului și în strânsă asociere cu 

aparatul Golgi. Cel mai des întâlnit tip de MTOC este centrozomul (Figura 9 și Figura 17). Acesta se 

divide în timpul diviziunii celulare dând naștere la doi centrozomi. Fiecare celulă-fiică va moșteni un 

singur centrozom, care va reprezenta noul său MTOC. 

MTOC conține o pereche de centrioli înconjurați de material pericentriolar. Microtubulii sunt 

ancorați în MTOC și radiază spre membrana plasmatică. 

La eucariote, flagelii sunt prezenți la eucariotele inferioare și la spermatozoizi. Flagelul eucariot 

conține nouă dublete de microtubuli care înconjoară doi microtubuli centrali. La baza flagelului se află 

un corpuscul bazal (blefaroplast sau kinetozom), care este derivat de la un centriol. 

Cilii prezenți la exteriorul unor celule eucariote (celule epiteliale din tractul respirator) sunt 

identici din punct de vedere structural cu flagelul eucariot, însă au o dinamică diferită și sunt mai scurți. 

Atunci când celula este monociliată, corpusculul bazat este reprezentat de un centriol modificat, ca la 

flage. La celulele multiciliate, corpusculii bazali nu sunt derivați de la centrioli ci sunt formați de 

deuterozom. 

La fungi, MTOC este reprezentat de corpusculul polar de fus (spindle pole body - SPB). 

Acesta nu conține centrioli dar joacă roluri asemănătoare cu MTOC de la animale, asigurând 

organizarea microtubulilor în celulă și în timpul diviziunii celulare. 

Celulele plantelor nu prezintă nici SPB și nici centrozomi (cu excepția gameților flagelați la 

plantele inferioare: mușchi, ferigi). În schimb, la celulele vegetale funcția MTOC este preluată de obicei 

chiar de către anvelopa nucleară. 

2.3.7. Citoscheletul 

Citoscheletul este reprezentat de lanțuri proteice prezente în citoplasma celulelor și care asigură 

susținerea celulei și transportul intracelular, cât și cel extracelular (exocitoza). Se diferențiază în această 

categorie următoarele structuri proteice: microtubulii, microfilamentele și filamentele intermediare. 

Microtubulii au un diametru exterior de 23 nm și sunt alcătuiți din polimeri de tubulină (un 

dimer de α- și β-tubulină) formând structuri tubulare (goale la interior). Asemenea microfilamentelor, 

microtubulii se pot polimeriza și depolimeriza la nevoie, având o dinamică aparte. Cele mai bine înțelese 

roluri ale microtubulilor sunt funcția de suport structural al celulei și de formare a fusului de 

diviziune. Rețeaua de microtubuli permite menținerea formei celulelor, în special a neuronilor și a 

hematiilor. Microtubulii se asociază cu două molecule de transport, denumite dineina și kinezina. 

Împreună cu dineina și kinezina, asigură transportul macromoleculelor, veziculelor (derivate de la 

aparatul Golgi și reticulul endoplasmatic) și chiar a organitelor, în interiorul celulei. Cercetări recente 

atestă un rol important al dineinei în diviziunea celulară. De asemenea, microtubulii se întâlnesc în cili 

și flageli. Formarea și organizarea microtubulilor în celule este facilitată de MTOC. 

Microfilamentele de actină (diametru = 7 nm) sunt proteine fibrilare care se asociază cu 

proteina motorie miozina (și alte proteine motorii) și asigură contracția musculară. Sunt reprezentate 

de dimeri de actină (diametru = 6 nm). Actina se poate regăsi într-o formă solidă, polimerizată, de gel, 

sau într-o formă nepolimerizată, solubilă. Actina polimerizată conferă starea de gel a ectoplasmei, 

prezente sub membrana celulară la amibe (Figura 12). 

Microfilamentele de actină asigură desfășurarea citochinezei, prin crearea șanțului de clivare 

(prin inel de constricție), finalizând astfel procesele de diviziune celulară. Sunt implicate și în cicloza 

celulară (deplasarea ciclică a organitelor) și în formarea pseudopodelor (formațiuni cu rol în 

motilitatea celulară la anumite celule eucariote precum neutrofilele). 
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Filamentele intermediare (diametru aproximativ 10 nm, intermediar între microtubuli și 

microfilamente) ajută la menținerea formei celulei și a organizării lor spațiale. Sunt polimeri de proteine 

fibrilare. Joacă diferite roluri, precum suportul nucleului, atât din exterior cât și din interior. La interior, 

imediat sub anvelopa nucleară, o rețea de filamente intermediare menține forma nucleului (lamina 

nucleară). Există diferite tipuri de filamente intermediare, cum ar fi filamentele de keratină, filamentele 

gliale (în celulele gliale), neurofilamentele (în neuroni, se asociază cu microtubulii), filamentele de 

desmină și filamentele de vimentină. Filamentele intermediare de desmină se regăsesc în desmozomi 

(macula adherens), structuri celulare proteice amplasate periferic și care conectează celulele din țesuturi 

(țesut muscular cardiac, țesuturi epiteliale, sau mucoasa gastrointestinală) care trebuie să reziste la 

eforturi torsionale considerabile. 

Figura 12 - Microfilamentele de actină și rolurile lor Credit: Rice University OpenStax Microbiology 

Figura 13 - Filamentele intermediare și rolul lor în formarea laminei nucleare și a desmozomilor Credit: Rice University 

OpenStax Microbiology 
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2.3.8. Mitocondria 

Mitocondriile sunt organite mari și complexe cu rol în respirația celulară aerobă. Numărul 

de mitocondrii prezente într-o celulă este direct proporțional cu necesarul de consum de energie al acelei 

celule. Fiecare mitocondrie este separată de citoplasmă prin intermediul a două membrane duble 

lipidice cu un conținut specific și bogat în proteine: membrana internă și membrana externă. Partea 

conținută la interior de membrana internă se numește matrix mitocondrial sau matrice mitocondrială. 

Regiunea dintre cele două membrane poartă denumirea de spațiu intermembranar. Membrana internă 

prezintă multe invaginări interne, denumite criste și care conferă o suprafață mult mai mare membranei 

interne. 

În matrice, mitocondriile conțin ADN mitocondrial, ribozomi și enzime cu rol metabolic. 

Membrana internă conține proteinele lanțului respirator, ce vor fi discutate pe larg într-un capitol 

următor. 

2.3.9. Cloroplastul 

Celulele plantelor și ale algelor conțin plastide, organite specializate în asimilarea energiei 

(fotosinteza) și depozitarea substanțelor de rezervă. Cele mai cunoscute și frecvente tipuri de plastide 

sunt cloroplastele, implicate în captarea energiei solare și transformarea sa în energie chimică, stocată 

sub forma legăturilor de carbon din glucoză. Joacă roluri importante în sinteza acizilor grași și a 

aminoacizilor. Ca structură, cloroplastele sunt asemănătoare mitocondriilor: prezintă două membrane 

lipidice duble, una internă și cealaltă 

externă (Figura 15. Zona inclusă la 

interiorul membranei interne se numește 

stromă. Stroma conține un sistem 

tilacoid, o grupare dinamică de sacule 

membranare pliate (denumite tilacoizi). 

Spre deosebire de mitocondrii, enzimele 

necesare desfășurării activității principale 

nu se află pe membrana internă (la 

mitocondrii e vorba de proteinele lanțului 

respirator) ci pe membrana tilacoidală 

(proteinele și structurile implicate în 

reacțiile fotosintetice dependente de 

lumină; conțin clorofila și alți pigmenți 

asimilatori). Tilacoizii se aranjează (la 

majoritatea plantelor) în așa fel încât 

Figura 14 - Ultrastructura mitocondriei și aspectul electronomicroscopic Credit: Rice University 

OpenStax Microbiology 

Figura 15 - Ultrastructura cloroplastului Credit: Rice University 

OpenStax Microbiology 
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formează suprapuneri multiple, constituind grane sau granatilacoizi (ca un fișic de monede), 

interconectate de stromatilacoizi (extensii lungi tilacoidale nesuprapuse). Cloroplastele se auto-divid 

și conțin ADN și ribozomi proprii.  

 

3. Diviziunea mitotică (mitoza) și ciclul celular 

Celulele eucariote se pot divide prin 

reproducere asexuală, o celulă-mamă transformându-se 

în două celule fiice identice printr-un proces denumit 

mitoză. Mitoza, alături de meioză, sunt tipuri de 

diviziune celulară indirectă. Procesul diviziunii 

celulare este esențial pentru a asigura creșterea și 

dezvoltarea organismelor, sau pentru înlocuirea 

celulelor uzate sau distruse. Materialul genetic se 

dublează înaintea divizunii, iar în timpul diviziunii el se 

împarte în mod egal între cele două celule-fiice. Mitoza 

este fundamental diferită de fisiunea binară de la 

procariote (diviziune directă). Eucariotele au mai mulți 

cromozomi, iar înainte de diviziune are loc replicarea 

lor (deci dublarea numărului lor). Aceștia trebuie să 

fie împărțiți în mod perfect între cele două celule-fiică, 

pentru a restabili echilibrul genetic. 

Toate aceste procese se succed în timp, pentru 

a forma ciclul celular (Figura 16). Ciclul celular este 

o serie de evenimente precis controlate în urma cărora celula poate crește, ADN-ul se poate replica, iar 

diviziunea celulară poate surveni, toate la timpi precis stabiliți. Ciclul celular poate fi definit și ca 

procesele ce au loc între două diviziuni succesive. 

Ciclul celular are două mari etape: interfaza (I) și faza mitotică (M). Interfaza este perioada 

în care celula este activă din punct de vedere metabolic și își desfășoară viața. Aceasta cuprinde o fază 

G1 (G-gap) pre-sintetică, faza S (etapa sintetică), în care ADN se replică iar numărul de cromozomi se 

dublează) și o fază G2 (post-sintetică). În faza G1, care durează aproximativ 10 ore (pentru un ciclu 

celular de 24 ore) au loc procese metabolice în vederea creșterii celulei și a replicării ADN. În faza de 

sinteza a ADN-ului (S) fiecare cromozom (monocromatidic) este replicat (duplicat). Se vor obține astfel 

cromozomi bicromatidici, formați fiecare din două cromatide-surori, ce sunt unite prin intermediul 

centromerului. Faza S durează în mod tipic 9 ore. Faza G2 (aproximativ 4 ore) coincide cu pregătirea 

celulei pentru diviziunea celulară. Se continuă sinteza de ADN și proteine. În timpul interfazei 

cromozomii sunt invizibili la microscop, ei fiind necondensați. 

Faza mitotică poate fi separată în mitoza propriu-zisă (diviziunea nucleului) și citochineza 

(diviziunea celulei, a citoplasmei). Unele celule pot intra într-o fază de stagnare a creșterii, denumită 

faza G0. 

Mitoza durează aproximativ o oră este împărțită în mod tradițional în patru mari faze: profază, 

metafază, anafază și telofază. Aceste faze se succed repede una ulterior celeilalte iar de multe ori se 

întrepătrund, ceea ce face imposibilă observarea unor etape complet separate una de cealalată. Se poate 

identifica o fază intermediară între profază și metafază, denumită prometafază (sau profază târzie). 

Kinetochorii servesc ca punct de contact pentru separarea cromatidelor și distribuirea lor în 

două celule-fiice. Fiecare cromatidă prezintă un kinetochor, un complex proteic localizat la centromerul 

Figura 16 - Reprezentare simplificată a ciclului celular 

la eucariote Credit: Histidine, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_Cycle_3.

png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_Cycle_3.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_Cycle_3.png
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(constricția principală a) cromatidei. Această distribuție egală se face în mod opus, către doi poli ai 

celulei inițiale, cu ajutorul fusului de diviziune. Înainte de diviziune, centrul organizator de microtubuli 

se divide, formând doi centrozomi. Centrozomii organizează un fus de diviziune format din 

microtubuli (Figura 17), care sunt de mai mult tipuri: 

 microtubulii kinetochorici, sunt cei 

care se atașează la kinetochorii cromatidelor 

și vor „trage” cromatidele în direcții opuse; 

 microtubulii polari, care înconjoară 

periferic cromozomii și se vor alungi în 

timpul anafezei târzii pentru a permite 

elongarea celulei; 

 microtubulii astrali, care ancorează 

centrozomii de cortexul celular, permițând 

orientarea lor corectă în spațiu. 

 

În timpul profazei, cromozomii încep să se 

condenseze și devin vizibili. Centrozomii 

(formați în etapa S) se separă și se deplasează 

în sens opus unul față de celălalt spre polii 

celulei. Microtubulii se formează cu o viteză 

foarte mare. Cele două cromatide-surori (care vor deveni cromozomii celulelor-fiică o data cu 

terminarea mitozei) sunt atașate la nivelul centromerului printr-un complex proteic denumit coezină. 

 

Figura 17 - Organizarea fusului de diviziune la celulele 

eucariote animale Credit: Lordjuppiter, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spindle_apparatus.svg 

Figura 18 - Principalele caracteristici ale etapelor mitozei și aspectul microscopic Credit: 

Rice University OpenStax Microbiology 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spindle_apparatus.svg
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Profaza târzie (sau prometafaza) este marcată de dexasamblarea anvelopei nucleare. 

Simultan au loc procese de dezintegrare ale reticului endoplasmatic și ale aparatului Golgi. Cromozomii 

devin puternic condensați. Complexul proteic denumit kinetochor se asamblează la nivelul 

centromerilor; la kinetochor se vor atașa microtubulii kinetochorici care radiază din centrozomi. 

Centrozomii se află dispuși la polii opuși ai celulei. O rețea complexă și largă de microtubuli unește cei 

doi centrozomi. Microtubulii pătrund în spațiul nuclear o dată cu dezintegrarea completă a anvelopei 

nucleare. Microtubulii kinetochorici exercită o presiune asupra cromozomilor; aceștia din urmă încep 

să se alinieze la ecuatorul celulei. Microtubulii polari își continuă alungirea, conducând la elongarea 

celulei. 

În metafază, cromozomii sunt dispuși perfect central, la distanță egală față de cei doi poli ai 

celulei, rezultând placa metafazică. Cromozomii ating gradul maxim de condensare, metafaza fiind 

etapa în care aceștia pot fi cel mai ușor observați și numărați. 

Anafaza debutează cu separarea simultană a centromerilor; cromatidele sunt deci separate și 

încep migrarea spre polii celulei, în mod echilibrat și simetric. Cromatidele pot fi practic considerate 

acum cromozomi monocromatidici. Microtubulii kinetochorici se scurtează pentru a asigura, parțial, 

deplasarea cromatidelor. Începe parțial despiralizarea cromozomilor. 

Telofaza apare ca etapă atunci mișcarea cromozomilor încetează iar microtubulii încep să se 

depolimerizeze. Spre finalul telofazei, se formează noi membrane nucleare pentru a forma noi nuclei în 

jurul cromozomilor distribuiți la capetele celulei. Cromozomii se despiralizează complet. Reticulul 

endoplasmatic și aparatul Golgi se refac. 

Citochineza nu este o etapă a mitozei, ea fiind reprezentată de o serie de procese citoplasmatice 

care duc la separarea celulei-mamă în cele două celule-fiică. Citochineza  începe la finalul anafazei și 

se desfășoară pe toată perioada telofazei. La celulele animale, la suprafața celulei se remarcă apariția 

unui șanț de clivare (ca un brâu). Această constricție se adâncește și comprimă celula până în momentul 

diviziunii complete. În interiorul celulei, în dreptul șanțului de clivare, se află un inel contractil format 

din filamente intermediare (actină și miozină) care se contractă în mod similar procesului de contracție 

musculară (Figura 18 și Figura 19). 

Figura 19 - Etapele mitozei Credit: Ali Zifan, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitosis_Stages.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitosis_Stages.svg
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La plante, separarea celulelor se face prin construirea unui nou perete celular între cele două 

celule-fiică. Reamintim lipsa centrozomului la plantele superioare, datorate lipsei presiunii selective pe 

parcursul evoluției lor (celulele plantelor, inclusiv gameții, nu au nevoie de flageli sau cili) și înlocuirea 

sa cu un MTOC difuz care se formează direct din anvelopa nucleară. 

Unele celule nu parcurg citochineza, rezultând celule cu mai mulți nuclei (de ex. hepatocite). 

4. Diviziunea meiotică (meioza) 

Spre deosebire de mitoză, meioza este un tip de diviziune ce presupune reducerea la jumătate a 

materialului genetic. Cromozomii sunt replicați în faza S o singură dată, însă au loc două diviziuni 

consecutive, reducând numărul de cromozomi la jumătate și formând patru celule-fiică la finalul 

procesului (Figura 20). 

 
Figura 20 - Etapele meiozei; pentru simplificare, fenomenul de crossing-over se petrece doar într-un singur punct; după 

telofaza II vor exista patru celule haploide; Credit: Ali Zifan, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiosis_Stages.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiosis_Stages.svg
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La majoritatea organismelor eucariote pluricelulare, fiecare cromozom are un omolog. 

Jumătate dintre cromozomi provin pe linie maternă (din ovul), iar jumătate provin pe linie paternă (din 

spermatozoid). De exemplu, la oameni, fiecare părinte contribuie cu 23 de cromozomi la formarea 

zigotului. Organismele umane au deci 23 de perechi de cromozomi omologi (numerotați 1-22 și 

perechea a 23-a XY sau XX). Spunem că celulele sexuale (gameții, adică spermatozoizii și ovulele) 

sunt haploide, adică conțin jumătate din numărul de cromozomi ai organismului care le-a produs (și 

care este alcătuit din celule diploide). În schimb, majoritatea celulelor organismelor superioare sunt 

somatice, conținând ambele seturi de cromozomi, formând setul diploid; spunem că celulele somatice 

sunt diploide. Formarea gameților este efectul diviziunii meiotice, care înjumătățește numărul de 

cromozomi, distribuind în spermatii și ovule numai un singur cromozom din perechea omologă. 

Reproducerea sexuală caracteristică organismelor eucariote pluricelulare superioare presupune 

și amestecarea materialului genetic în vederea creșterii variabilității genetice la urmași; astfel, această 

variabilitate este asigurată, pe de o parte, de segregarea independentă a cromozomilor omologi 

(cromozomii se amestecă, astfel încâ gameții unui organism nu vor fi identici cu gameții care au format 

zigotul din care s-a dezvoltat organismul respectiv), iar pe de altă parte în cadrul meiozei au loc 

fenomene de crossing-over (schimb de gene), translocarea unor porțiuni din ADN între cromozomii 

omologi (Figura 21). 

Meioza conține două diviziuni succesive, care urmează replicării ADN din etapa S. Prima etapă 

se numește meioza I sau meioza reducțională, deoarece are ca efect reducerea la jumătate a numărului 

de cromozomi, fiind cea mai complexă (Figura 21). Cea de a doua etapă este meioza II sau meioza 

ecvațională, în care centromerii se clivează longitudinal iar cromatidele migrează în celulele-fiică. 

Principiile meiozei ecvaționale sunt practic identice cu cele ale diviziunii mitotice. 

Interfaza dinaintea mitozei este similară cu cea care precede mitoza, având cele trei faze (G1, S 

și G2). Prima etapă a meiozei I este profaza I, fiind cea mai lungă și mai complexă. Este formal formată 

din cinci subetape succesive: leptoten, zigoten, pachiten, diploten și diacineză. 

Prima subetapă, leptotenul (leptos = subțire, tainia = bandă, în limba greacă) marchează 

debutul meiozei. Cromozomii au aspect de fire subțiri și sunt vizibili la microscopul optic. Capetele 

cromozomilor sunt atașate la anvelopa nucleară. Se pot observa zone mai groase de-a lungul 

cromozomilor, denumite cromomere. 

În zigoten (zygon = pereche), cromozomii (bicromatidici, conțin 2 cromatide-surori) omologi 

se aliniază unul lângă celălalt și formează bivalenți (tetrade, întrucât acum avem patru cromatide 

împachetate una lângă cealaltă). Cromozomii omologi se aliniază, punct cu punct, prin procesul denumit 

sinapsă. Cromozomii se alipesc doar în anumite regiuni, unde se formează la interfață complexul 

sinaptonemal, vizibil doar la microscopul electronic. Complexul prezintă o structură scalariformă, cu 

un element central și două elemente laterale unite între ele prin intermediul unor filamente 

Figura 21 - Stânga: reprezentarea schematică a fenomenului de crossing-over Credit: Boumphreyfr 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiosis_crossover.png Dreapta: complexul sinaptonemal Credit: D Wells, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synaptonemal_Complex.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiosis_crossover.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synaptonemal_Complex.svg
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transversale. Cele două cromatide ale omologului patern sunt unite de un element lateral, iar cele două 

cromatide ale omologului matern sunt unite de celălalt element lateral. 

Pachitenul (pachys = gros) marchează continuarea condensării și îngroșării cromozomilor. 

Acum, cele două cromatide ale fiecărui cromozom devin vizibile. În această subetapă are loc procesul 

de crossing-over, prin care cromatidele nesurori (de la cromozomii omologi) fac schimb de segmente 

de ADN (fenomen cunoscut și sub numele de recombinare genetică meiotică). Procesul este mediat de 

complexul sinaptonemal și de proteinele care formează nodulii de recombinare, atașați la elementul 

central (Figura 21). 

În următoare subetapă, diploten, (diplos = dublu) între cei doi cromozomi omologi apare o 

forță de respingere, complexul sinaptonemal se dezasamblează, iar zonele unde a avut loc crossing-

over-ul devin vizibile sub forma unei configurații de forma literei X, numite chiasme. La specia umană, 

ovocitele sunt blocate în diploten, continuându-și meioza în cadrul ovulațiilor periodice. 

Cea de a cincea etapă, diacineza (dia – despărțire, kinesis – mișcare) cromozomii continuă să 

se condenseze și să se depărteze unul de celălalt. Chiasmele se disociază, iar cromozomii omologi rămân 

atașați doar prin asocieri formate de capetele lor (telomeri). Nucleolul și anvelopa nucleară se 

dezorganizează, iar microtubulii fusului de diviziune se atașează la kinetochori. 

În metafaza I cromozomii bicromatidici (bivalenți) se dispun la ecuatorul celulei, de o parte și 

de alta a plăcii metafazice (Figura 20). 

În cadrul anafazei I cromozomii omologi încep să se deplaseze spre polii celulei. Cromatidele 

surori rămân unite la nivelul centromerului. 

Telofaza I debutează atunci când cromozomii ajung la polii celulei. De obicei, etapa este 

continuată prin citochineză și refacerea anvelopei nucleare, generându-se două celule-fiică și de o scurtă 

perioadă de interfază (fără o nouă sinteză de ADN). La unele specii, finalul telofazei coincide cu intrarea 

imediată în meioza II. 

Meioza II este foarte asemănătoare cu o mitoză; diferența este că cele două celule care intră în 

meioza II au doar un singur membru din fiecare pereche de cromozomi omologi (fiecare cu câte două 

cromatide-surori). În profaza II cromozomii se condensează și se deplasează spre ecuatorul celulei; 

concomitent se formează un nou fus de diviziune. În metafaza II cromozomii se aliniază central în 

placa metafazică. În anafaza II cromatidele-surori (acum devenite cromozomi monocromatidici) se 

separă și încep deplasarea spre polii celulelor. În telofaza II se reformează anvelopa nucleară iar apoi 

are loc citochineza (Figura 20). 

5. Respirația celulară 

Celulele sunt mici „uzine” ce procesează materiale la nivelul molecular prin sute de reacții 

chimice metabolice, formând așa-zisul metabolism. Metabolismul are două componente: 

 catabolismul, care eliberează energia prin ruperea unor molecule mari în molecule mai 

mici, și 

 anabolismul, sinteza moleculelor complexe plecând de la molecule simple. Reacțiile 

anabolice formează proteinele, acizii nucleici, lipidele, polizaharidele și alte molecule 

complexe ce mențin homeostazia celulei și a organismului. 

Majoritatea reacțiilor celulare se bazează pe consum de energie, iar energia este stocată 

majoritar sub forma moleculelor de adenozin-trifosfat, sau ATP2. Însă energia provine celulelor sub 

                                                      
2 ATP este trifosforilat și permite desfășurarea reacțiilor biochimice care necesită energie, prin cedarea 

(de cele mai multe ori) a unui atom de fosfor, cu formare de ADP (adenozin-difosfat); celulele lucrează mereu și 

furnizează ATP pentru a menține un raport ATP/ADP crescut intracelular, astfel încât reacțiile biochimice să nu 

se desfășoare în sens invers. 
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forma nutrienților simpli (zaharuri, aminoacizi, lipide, glicerol etc.) absorbiți din mediu sau degradați 

în sistemul digestiv și apoi livrați pe calea sângelui. Energia este stocată în acești nutrienți sub forma 

legăturilor chimice. Fiecare celulă convertește energia stocată în legăturile chimice ale nutrienților în 

energie chimică stocată în ATP printr-un proces denumit respirație celulară (respirația celulară se 

deosebește de respirația organismală, schimbul de gaze la nivelul plămânilor, branhiilor sau altor 

structuri). 

Respirația celulară poate fi anaerobă sau aerobă. Respirația aerobă necesită oxigen molecular 

(O2), în vreme ce căile anaerobe, precum respirația anaerobă sau fermentația, nu necesită oxigen. 

5.1. Respirația aerobă 

Respirația aerobă este utilizată de majoritatea celulelor plantelor, animalelor, fungilor și 

bacteriilor pentru a obține energie din glucoză. Aceasta din urmă pătrunde în celulă cu ajutorul 

transportorilor specifici. 

 

Respirația aerobă este divizată în patru stadii: 

 

1. glicoliza: molecula de șase atomi de carbon a glucozei este convertită în două molecule 

de piruvat (se formează și ATP și NADH3); 

2. formarea acetil-coenzimei A: piruvatul pătrunde în mitocondrii (la eucariote)4 și este 

oxidat cu formare de acetat, care se combină cu coenzima A formând aceti-coenzima 

A, NADH și CO2; 

3. ciclul acizilor tricarboxilici (ciclul Krebs): gruparea acetat se combină cu oxaloacetat 

și intră într-o serie de reacții; oxaloacetatul se regenerează, se formează ATP, NADH, 

FADH2; 

4. lanțul transportor de electroni și chemiosmoza: electronii obținuți de la glucoză în 

etapele precedente sunt transferați de la NADH și FADH2 către un lanț molecular 

transportor de electroni; pe măsură ce electronii trec de la un acceptor de electroni la 

altul, parte din energia lor este folosită pentru translocarea ionilor de H+ (protoni) prin 

membrana internă mitocondrială, formând un gradient de protoni; energia acestui 

gradient este folosită pentru obținerea de ATP prin chemiosmoză. 

 

Câștigul net de molecule de ATP în glicoliză este de doar două molecule de ATP per moleculă 

de glucoză consumată. Însă, datorită respirației aerobe, se formează o cantitate de energie mult mai 

mare, între 28 și 30 de molecule de ATP per moleculă de glucoză. ATP-ul format poate participa apoi 

în diversele reacții celulare, conferind energia necesară depășirii barierelor energetice în cazul reacțiilor 

anabolice sau a celor a căror echilibru este deplasat spre stânga. 

                                                      
3 NADH (nicotinamid-adenin-dinucleotid) și FADH2 (flavin-adenin-dinucleotid) sunt molecule reduse 

(donatoare de electroni) cu potențial energetic ridicat, implicate nu numai în lanțul transportorilor de electroni; 

formele oxidate: NAD+, FAD 
4 la procariote, unde nu există mitocondrii, procesele de transfer de electroni se desfășoară la nivelul 

plasmalemei, enzimele fiind citoplasmatice sau membranare; în acest subcapitol se va discuta respirația aerobă 

doar de la nivelul mitocondriei. 
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5.1.1. Glicoliza 

Glicoliza presupune 

metabolizarea inițială a moleculei de 

glucoză. Nu necesită oxigen, putând avea 

loc atât în condiții aerobe cât și anaerobe. 

Reacțiile glicolizei au loc în citosol, unde 

se regăsesc toate enzimele și reactanții 

necesari (ADP, fosfat anorganic, NAD+). 

O parte a energiei conținute în glucoză 

este stocată sub forma a două molecule de 

ATP și două molecule de NADH. Fiecare 

din reacțiile glicolizei (11 la număr) este 

catalizată de enzime specifice. 

Glicoliza poate fi divizată în două 

subetape (Figura 22). Prima subetapă 

presupune o investiție de energie sub 

forma ATP. Glucoza este fosforilată 

(fosforul provine de la două molecule de 

ATP) și descompusă până la obținerea de 

dihidroxi-acetonfosfat (DHP) și 

gliceraldehid-3-fosfat (G3P). DHP este 

interconvertită la G3P, deci se obțin două 

molecule de G3P care intră în subetapa a 

doua. În subetapa a doua, cele două 

molecule de G3P se transformă în piruvat, 

cu eliberare de patru molecule de ATP. 

Putem sumariza cea de a doua parte a glicolizei astfel: 

 

2 G3P + 2 NAD+ + 4 ADP  2 piruvat + 2 NADH + 4 ATP 

5.1.2. Formarea acetil-CoA 

La eucariote, piruvatul pătrunde în mitocondrie, unde va fi convertit la acetil-coenzima A. 

(acetil-CoA). Aceste reacții au loc în citosol la procariote. Prima reacție este o decarboxilare oxidativă, 

care înlătură o moleculă de CO2. Restul rămas este oxidat5 (cu formare de acetat) care se condensează 

cu CoA, formând acetil-CoA. Toate aceste reacții sunt catalizate de complexul multienzimatic al 

piruvat-dehidrogenazei, ce conține 72 de lanțuri polipeptidice. Urmărind cele două molecule de G3P 

obținute anterior, putem scrie: 

 

2 piruvat + 2 NAD+ + 2 CoA  2 acetil-CoA + 2 NADH + 2 CO2 

                                                      
5 Fenomenul de cedare a electronilor se numește oxidare, iar cel de acceptare a electronilor se numește 

reducere. 

Figura 22 – Reprezentare simplificată a subetapelor glicolizei 

(numărul de reacții a fost redus iar structura chimică a moleculelor 

este modelată simplist Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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5.1.3. Ciclul acizilor tricarboxilici (Ciclul Krebs) 

Ciclul Krebs (Figura 23) a fost descoperit de Hans Krebs în anii 19306. Are loc în matricea 

mitocondrială și conține opt reacții chimice consecutive. Fiecare din reacțiile ciclului Krebs este 

catalizată de enzime specifice. 

Prima reacție cuplează 

oxaloacetatul cu acetil-CoA, 

formându-se citratul și 

eliberându-se coenzima A. 

Citratul intră apoi în seria de 

reacții, pierzând resturile de 

carboxil (COOH) sub formă de 

CO2. Pentru fiecare grupare 

acetil care intră în ciclul Krebs se 

obțin și trei molecule de NADH 

și una de FADH2. 

Păstrând corelația cu 

cele două resturi de acetil-CoA, 

ciclul Krebs va rula de două ori 

pentru fiecare, furnizând 4 CO2, 

6 NADH, 2 FADH2 și 2 ATP 

pentru fiecare moleculă de 

glucoză inițială. 

La finele ciclului Krebs, 

glucoza a fost complet 

catabolizată, cu formarea unui 

număr redus, de doar patru 

molecule de ATP. Marea parte a 

energie este acum stocată în NADH și FADH2, care vor genera energie suplimentară sub formă de ATP 

la trecerea prin lanțul transportor de electroni. Metaboliții ciclului Krebs sunt comuni cu metaboliții din 

alte căi metabolice intermediare din celulă, cum ar fi cele de sinteză și degradare a lipidelor, 

carbohidraților, grupării hemice, sau a aminoacizilor. Astfel, ciclul Krebs intră în legătură cu toate căile 

metabolice intracelulare, permițând celulelor să obțină energie și din alte molecule decât glucoza 

(aminoacizi, acizi nucleici, lipide etc.). 

5.1.4. Lanțul transportor de electroni 

Până în acest moment (după primele etape), electronii extrași de la molecula de glucoză se 

regăsesc ca parte a atomilor de hidrogen din acceptorii NAD+ și FADH2, formând NADH și FADH2. 

Acești compuși intră ulterior în lanțul transportori de electroni, unde energia din electroni este cedată 

într-un lanț de reacții biochimice, de la un acceptor la altul. Parte din această energie este utilizată pentru 

sinteza ATP (prin fosforilarea ADP). Întreg procesul se numește fosforilare oxidativă. 

Membrii lanțului de transport de electroni sunt flavin-mononucleotidul (FMN), ubichinona 

(coenzima Q, CoQ, sau doar Q în unele scheme), citocromul c (Cyt c) proteine cu fier-sulf (Fe-S) și un 

grup de proteine înrudite ce conțin ioni de fier conjugați, denumite citocromi. Fiecare din acești 

transportori de electroni posedă un mecanism diferit de oxidare/reducere, formând împreună lanțul 

transportor de electroni (Figura 24). 

                                                      
6 Se mai întâlnește sub denumirea de Ciclul acidului citric (citric acid cycle) 

Figura 23 - Reprezentare a ciclului Krebs (se prezintă doar numărul de atomi de 

carbon al fiecărui metabolit, pentru simplitate) și a relației sale cu alți metaboliți 

celulari Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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Lanțul transportor de electroni este localizat pe membrana internă a mitocondriei și conține 

patru complexe proteice, sau grupuri de acceptori: 

complexul I – NADH-ubichinon-oxidoreductaza – acceptă electronii de la NADH 

complexul II – succinat-ubichinon-reductaza – acceptă electronii de la FADH2; de notat că 

atât complexul I cât și complexul II furnizează același produs: ubichinona redusă 

complexul III – ubichinon-citocrom c-oxidoreductaza – acceptă electronii de la ubichinona 

redusă și îi trimite către citocromul c 

complexul IV – citocrom c-oxidaza – acceptă electronii de la citocromul c și îi utilizează pentru 

a reduce oxigenul molecular, cu formare de apă. 

 

Conexiunea dintre fosforilarea oxidativă și formarea ATP a rămas un mister pentru cercetători, 

până în anul 1961 când Peter Mitchell a propus modelul chemiosmozei, pentru care a primit premiul 

Nobel. Chemiosmoza presupune stabilirea unui gradient de protoni de o parte și de alta a unei 

membrane, gradient folosit ulterior în sinteza ATP. La eucariote, protonii sunt transferați din matrice în 

spațiul intermembranar în timpul transportului de electroni (de către complexele I, III și IV), folosind 

energia furnizată de aceștia din urmă. Astfel, membrana mitocondrială internă separă două medii cu 

concentrații de protoni diferite, mai mare la exterior și mai mică la interior. 

Figura 24 - Lanțul transportor de electroni, ATP-sintaza și mecanismele de fosforilare oxidativă; de remarcat 

concentrația mai mare a protonilor în spațiul intermembranar reprezentarea schematică a fenomenului de crossing-over 

Credit: OpenStax College https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2508_The_Electron_Transport_Chain.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2508_The_Electron_Transport_Chain.jpg
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Difuzia protonilor din zona cu concentrație mai mare către cea cu concentrație mai mică se face 

la nivelul unor canale ionice particulare care formează complexul V sau ATP-sintaza. Paul Boyer și 

John Walker au primit premiul Nobel pentru chimie în 1997 pentru descifrarea modului în care enzima 

ATP-sintaza funcționează: ca un motor molecular. Structura centrală a ATP-sintazei se rotește câte o 

treime de tură la trecerea protonilor prin această proteină transmembranară, rotație ce modifică 

conformația proteinelor complexului pentru a cataliza atașarea unei molecule de fosfor anorganic la 

ADP, cu formare de ATP. 

 

5.2. Respirația anaerobă și fermentația 

Unele organisme procariote care trăiesc în medii anaerobe sunt capabile de respirație 

anaerobă, lanțul transportor de electroni având ca acceptor final de electroni alte substanțe precum 

nitratul (𝑁𝑂3
− ) sau sulfatul (𝑆𝑂4

2−). 

Alte organisme, din clasa bacteriilor și a fungilor, utilizează o cale anaerobă denumită 

fermentație, care nu implică un lanț transportor de electroni. Glicoliza furnizează o cantitate mică de 

energie (dar suficientă pentru organismele unicelulare respective), iar problema acumulării NADH în 

celulă (ca produs secundar al glicolizei, care ar consuma NAD+ din celulă și ar bloca glicoliza) este 

rezolvată prin transferul electronilor din NADH la diferite molecule organice, formându-se lactat sau 

etanol (fermentația lactică, respectiv fermentația alcoolică). Acești compuși sunt apoi eliminați din 

celule, fiind toxici în cantitate mare. 

Drojdiile sunt facultativ anaerobe. Acestea folosesc respirația aerobă când oxigenul este 

suficient, dar pot recurge la fermentația alcoolică în medii sărace în oxigen. Piruvatul format în exces 

la finalul glicolizei în timpul fermentației este decarboxilat de un complex multiproteic enzimatic 

Figura 25 - Vedere de ansamblu a reacțiilor biochimice din respirația aerobă Credit: RegisFrey 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:CellRespiration.svg 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:CellRespiration.svg
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denumit piruvat-decarboxilaza, cu eliberare de dioxid de carbon și acetaldehidă. NADH reacționează 

cu acetaldehida cu formare de etanol. Fermentația alcoolică este utilizată în industria băuturilor 

alcoolice și în panificație (drojdia din pâine fermentează iar CO2 degajat produce afânarea aluatului; 

etanolul se evaporă). 

Unii fungi și bacterii utilizează fermentația lactică; NADH trimite electronii la piruvat, cu 

formarae de lactat. Oamenii utilizează acest proces la obținerea iaurtului sau a altor alimente fermentate. 

Fermentația lactică are loc temporar și la organismele superioare animale în celulele musculare după 

un efort intens, când aportul de oxigen către mușchi este insuficient. Marea parte a lactatului ajunge la 

ficat, unde este reconvertit în glucoză, iar cealalată parte a producției de lactat poate fi metabolizată 

intracelular. Aportul de energie mare din mușchii care parcurg respirația anaerobă provine din 

glicogenul stocat intracelular. 

6. Alte funcții specializate ale celulelor 

6.1. Transportul membranar 

Una din cele mai importante funcții ale membranei plasmatice, atât la procariote cât și la 

eucariote, este cea de control al transportului moleculalor de o parte și de alta a membranei. Condițiile 

interne ale celulelor trebuie menținute între anumiți parametri pentru a permite desfășurarea proceselor 

celulare vitale. Celulele utilizează o serie de mecanisme pentru a favoriza transportul substanțelor prin 

intermediul membranei. După energetica transportului, se disting: 

 transportul pasiv, care are loc fără consum de energie (conform legilor termodinamicii, 

spre starea de echilibru, în direcția gradientului de concentrație); 

 transportul activ (cu consum activ de energie, împotriva gradientului de concentrație). 

 

Transportul pasiv este de minim trei tipuri: osmoza, difuzia simplă (nefacilitată) și transportul 

(difuzia) facilitat(ă), precum se poate evidenția în Figura 26. 

Osmoza reprezintă difuziunea unui solvent printr-o membrană semipermeabilă (precum 

membrana celulară) din zona cu concentrație mai mică de solut (substanța dizolvată) către zona cu 

concentrația mai mare de solut. Celulele conțin compuși dizolvați ce nu pot străbate direct membrana 

celulară (ioni, proteine, polizaharide etc.) în timp ce alți compuși (lipide, NO2, CO2, O2 etc.) sunt 

capabili să străbată direct bistratul lipidic. Deși apa nu poate trece liber de membrana celulară, aceasta 

poate difuza prin canale denumite aquaporine. Apa va circula în direcția în care va tinde să egalizeze 

concentrația compușii dizolvați în apă vor avea tendința de a echilibra concentrațiile (în interiorul 

celulei vs. în exteriorul celulei) prin osmoză. 

Difuzia simplă, nefacilitată, se petrece direct prin bistratul lipidic, printre moleculele lipidice. 

Are loc mai lent și este dependentă de factorii fizici prezenți la suprafața membranei. Poate fi efectuată 

în special de moleculele apolare (neutre) amintite anterior: lipide, NO2, CO2, O2, N2, hormoni steroizi 

etc. 
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Difuzia facilitată permite străbaterea membranei de către moleculele mai mari sau cele polare. 

Facilitatorii sunt reprezentați de proteine de transport (“carrier protein”, sau proteină-cărăuș) sau de 

canale proteice speciale. De exemplu, transportorii de glucoză 

(GLUT) sunt proteine transmembranare care, atunci când intră 

în contact cu o moleculă de glucoză (extracelular) își modifică 

conformația spontan și translocă glucoza în celulă, cu 

recăpătatarea formei inițiale. Canalele ionice sunt proteine 

transmembranare care se pot închide sau deschide ca răspuns la 

diferiți stimuli pentru a permite trecerea diferiților ioni printr-

un tunel hidrofil. Aquaporinele au o funcție similară, cu 

specificitate pentru apă. 

Transportul activ se face cu consum de energie sub 

forma moleculelor de ATP. Există numeroși transportori 

membranari care consumă energie pentru a transporta substanțe 

precum aminoacizii, glucoza, sau ionii. Un transportor ionic 

activ foarte studiat este pompa de Na+/K+ (Figura 27). Această 

proteină se întâlnește în membrana plasmatică a tuturor 

celulelor animale iar rolul său este de a transporta, împotriva 

gradientului de concentrație, trei ioni de sodiu (Na+) înspre 

exteriorul celulei, concomitent cu introducerea în celulă a doi 

ioni de potasiu (K+). 

Figura 26 - (A) Difuzia simplă, nefacilitată, de-a lungul membranei, are loc în timp, în direcția echilibrării 

concentrațiilor solutului; (B) Difuzia facilitată se petrece mult mai rapid, cu ajutorul unei proteine de transport 

membranar (C) Reprezentarea schematică a osmozei, deplasarea apei printr-o membrană semipermeabilă (permeabilă 

pentru apă, impermeabilă pentru solut) Credit: Rice University OpenStax Microbiology 

Figura 27 - Reprezentare simplificată a 

modului de funcționare a pompei de Na+/K+ 

Credit: Lrobsss, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sod

ium-Potassium_Pump.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium-Potassium_Pump.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium-Potassium_Pump.jpg
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În categoria transportului activ mai pot fi incluse și fenomenele complexe de transport vezicular 

sau macrotransfer (endocitoza, exocitoza), procese ce vor fi tratate separat. 

6.2. Mecanismele de macrotransfer membranar 

 

Fenomenele de transport membranar activ și pasiv sunt prezente atât la procariote cât și la 

eucariote. Celulele eucariote prezintă în plus capacitatea de a prelua cantități mari de materie din de 

spațiul extracelular prin endocitoză, sau de a elimina molecule mari din celulă prin exocitoză. 

Endocitoza presupune invaginarea membranei celulare și captarea particulelor, cu formarea de vezicule 

sau vacuole intracelulare. 

După mecanism, se diferențiază mai multe subtipuri de endocitoză: 

 endocitoza mediată de clatrină: pe membrana plasmatică a celulelor eucariote se 

formează depresiuni (pits) de aproximativ 100 nm, acoperite cu vezicule tapisate cu 

clatrină. Aceste depresiuni captează diferite substanțe cu afinitate pentru receptorii din 

depresiune: lipoproteine de densitate joasă, transferină, factori de creștere sau hormoni 

proteici, care sunt internalizate prin endocitoză; conținutul veziculelor este apoi 

transportat către lizozomi sau alte organite celulare (cu care confluează); 

 endocitoza mediată prin caveole: acestea sunt depresiuni cu o dimensiune redusă (50 

nm) tapisate cu caveolină. În unele țesuturi caveolele sunt prezente din abundență: 

țesutul muscular netede, pneumocite tip I, fibroblaști, adipocite și celule endoteliale. 

 potocitoza este o endocitoză modificată mediată prin caveole modificată: conținutul 

internalizat se revarsă în citoplasmă; 

 pinocitoza: celulele absorb lichid extracelular în mod nespecific; veziculele astfel 

formate confluează cu endozomii sau lizozomii; 

 fagocitoza: este procesul prin care celulele internalizează particule mai mari de 750 

nm: mici particule de praf, resturi celulare, microorganisme sau celule apoptotice. 

Veziculele formate prin endocitoză confluează de obicei cu endozomii, vezicule specializate 

implicate în căile endozomale de transport vezicular. Aceste căi sunt foarte complexe și mediază 

legăturile dintre endocitoză, exocitoză, aparatul Golgi, lizozomi și endozomi. 

Figura 28 - Trei mecanisme de endocitoză Credit: Mariana Ruiz Villarreal, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Endocytosis_types.svg 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Endocytosis_types.svg
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Exocitoza este fenomenul prin care celula elimină la exterior vezicule secretorii (saci 

membranoși sferici). Toate celulele au căi metabolice secretorii care elimină proteine la exteriorul 

celulei (produși de metabolism, hormoni etc.). Unele celule specializate secretă vezicule ce conțin 

substanțe bioactive în răspuns la anumite semnale: mastocitele secretă vezicule cu histamină ca răspuns 

la pătrunderea corpilor străini în organism, iar neuronii secretă neurotransmițători. Veziculele secretorii 

se ancorează la porozomi, formațiuni în formă de pâlnie de la nivelul membranei celulare. Prin 

exocitoză proteinele membranare (precum canalele ionice sau receptorii membranari) pot ajunge pe 

membrană pentru a-și desfășura funcția normală, după ce au fost sintetizate pe ribozomi, intracelular. 

6.3. Matricea extracelulară 

Celulele animale nu prezintă pereți celulari adevărați precum plantele. În schimb, pentru a-și 

asigura forma și stabilitatea structurală, celulele secretă în afara celulei diverse molecule, formând o 

matrice extracelulară care să le servească 

drept suport (Figura 29). Matricea celulară 

nu este o simplă aglomerare de substanțe, 

ea având roluri importante în adezivitatea 

celulară, în deplasarea (migrarea) celulelor, 

dezvoltarea organismului, semnalizarea 

celulară sau procesele imune. Substanțele 

secretate includ diverse clase de proteine și 

carbohidrați, care umplu spațiile dintre 

celule. Lichidul aflat în mediul extracelular 

se numește lichid interstițial (la 

organismele pluricelulare) 

Matricea extracelulară are o 

consistență variabilă, de natură mai mult 

sau mai puțin vâscoasă (de gel) și este de 

două tipuri: matricea interstițială și 

membrana bazală. 

 Matricea interstițială este 

prezentă între diferitele tipuri de celule animale (precum spațiile intercelulare). Membrana bazală 

reprezintă o fâșie de matrice extracelulară densă localizată între țesutul epitelial (la baza acestuia) și cel 

conjunctiv. Membrana bazală conține trei straturi: lamina bazală (la baza epiteliului, pe care acesta se 

sprijină), zona proteinelor de atașare (colagen VII și fibrilina) și lamina reticulată (formată din 

reticulină, sau colagen III). 

Matricea extracelulară este formată din secrețiile veziculare ale celulelor din regiunea 

respectivă. Conține apă și ioni (substanța fundamentală) care oferă solubilitate pentru diversele clase de 

molecule secretate și regăsite în matrice: 

 proteoglicani: polimeri de carbohidrați atașați la proteinele matricei extracelulare; 

rolul lor este de hidratare și de stocare a factorilor de creștere; aici includem heparan-

sulfat, condroitin-sulfați și keratan-sulfații 

 polizaharide non-proteoglicanice: acidul hialuronic este format din acid D-

glucuronic și N-acetilglucozamină, fără a se combina cu resturi proteice; asigură 

hidratarea corespunzătoare și reglează diferite procese celulare și de dezvoltare 

 fibre proteice (proteine fibroase): 

o fibrele de colagen; colagenul este cea mai abundentă proteină din matricea 

extracelulară. Diferitele tipuri de colagen sunt sintetizate intracelular în formă 

inactivă (procolageni), apoi transportate la exterior unde sunt clivate pentru a 

Figura 29 - Aspect al matricei extracelulare Credit: Rice University 

OpenStax Microbiology 
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deveni active; colagenii sunt proteine fibrilare, oferind suport structural 

celulelor adiacente; 

o fibrele de reticulină (reticulate) sunt un tip de colagen (colagen III) descris 

adesea separat datorită structurii sale foarte fine, cu aspect reticulat (de rețea). 

Reticulina este secretată de reticulocite și formează o „plasă” fină în matricea 

extracelulară a țesuturilor moi precum cele din ficat, măduva osoasă, sau 

sistemul limfatic; 

o fibrele de elastină; oferă elasticitate țesuturilor, elasticitate necesară în vasele 

de sânge, plămâni sau piele. Elastinele sunt secretate de fibroblaști și celulele 

musculare netede. 

 proteine de adeziune: 

o fibronectinele sunt glicoproteine sub formă de dimeri care conectează celulele 

(prin integrine) cu fibrele de colagen din matricea extracelulară; 

o lamininele sunt proteine localizate în lamina bazală a membranei bazale; se 

atașează la colagen și formează o rețea care oferă rezistență mecanică. 

6.4. Adezivitatea celulară 

În organismele pluricelulare, majoritatea celulelor se organizează în țesuturi, care la rândul 

formează organe (unități funcționale). În cadrul unui țesut animal, celulele nu sunt complet individuale, 

ci aderă una la cealaltă fie indirect, prin atașarea la matricea extracelulară, fie direct, prin contacte 

celulă-celulă, la nivelul joncțiunilor specializate (Figura 30). Joncțiunile celulă-celulă sunt mediate în 

special de caderine (proteine specifice), în timp ce joncțiunile celulă-matrice sunt predominant mediate 

de alte proteine denumite integrine. Structurile specializate cu rol în adezivitatea celulară sunt denumite 

joncțiuni celulare. Se deosebesc mai multe tipuri de joncțiuni celulare: 

 joncțiunile strânse (impermeabile sau ocluzive); 

 joncțiuni de ancorare; 

 joncțiuni comunicante (deschise, gap-junctions). 

Joncțiunile strânse 

(tight junctions, zonula 

occludens) sunt prezente la 

nivelul țesuturilor epiteliale. 

Aceste joncțiuni fac ca epiteliile 

ce căpușesc organele să fie 

(aproape) impermeabile la 

trecerea ionilor sau a moleculelor 

de dimensiuni mici, separând, de 

exemplu, tractul intestinal de 

fluxul sanguin din țesutul 

conjunctiv al vilozităților 

intestinale. Endoteliile, care 

căptușesc interiorul vaselor 

sanguine sunt reprezentate de un 

strat epitelial unicelular cu 

celulele strâns unite prin 

joncțiuni strânse. Transportul se 

face doar prin intermediul 

celulelor, prin transport activ sau pasiv. Joncțiunile strânse „sudează” celulele la partea superioară a 

membranelor lor laterale. Proteinele celulare transmembranare implicate în crearea joncțiunilor strânse 

Figura 30 - Tipuri de joncțiuni celulare Credit: Lu.qianhe, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_junctions_types_shown_on_epithe

lial_cells_including_cell-cell_and_cell-matrix_junctions.jpeg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_junctions_types_shown_on_epithelial_cells_including_cell-cell_and_cell-matrix_junctions.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_junctions_types_shown_on_epithelial_cells_including_cell-cell_and_cell-matrix_junctions.jpeg
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includ claudinele, ocludinele și tricelulinele. 

Acestea se asociază cu alte proteine membranare 

periferice și ancorează citoscheletul de actină. 

Practic, joncțiunile strânse leagă citoscheletele 

celulelor adiacente. Deși nu permit trecerea 

moleculelor paracelular (printre celule), 

formează pori prin care celulele pot fi 

interconectate (Figura 31). 

Joncțiunile de ancorare se asociază cu 

elementele de citoschelet ale celulelor vecine sau 

ale celulelor cu matricea extracelulară. Sunt 

formate din două elemente: proteinele 

intracelulare care  unesc complexul joncțional cu 

elementele citoscheletului, și glicoproteine 

transmembranare, care interacționează cu 

matricea extracelulară sau proteinele 

transmembranare ale altor celule vecine. În 

categoria joncțiunilor de ancorare se includ 

joncțiunile aderente, desmozomii, 

hemidesmozomii și punctele de contact focal. 

Joncțiunile aderente (zonula 

adherens) prezintă ca proteine transmembranare 

caderinele. Acestea interacționează cu caderinele 

din alte celule vecine, formând dimeri de 

caderină, de o manieră Ca2+-dependente. Legătura dintre caderine și filamentele de actină se face prin 

proteine denumite catenine. Aceste joncțiuni conferă o rezistență mecanică deosebită epiteliului, 

permițând desfășurarea unor procese precum înrularea ectodermului embrionar în vederea formării 

tubului neuronal. 

Desmozomii (macula adherens), sunt structuri celulare proteice amplasate periferic și care 

conectează celulele din țesuturi (țesut muscular cardiac, țesuturi epiteliale, sau mucoasa 

gastrointestinală) care trebuie să reziste la eforturi torsionale considerabile. Sunt asemănătoare ca 

structură cu joncțiunile aderente. Locul caderinelor este preluat de alte proteine: desmogleinele și 

desmocolinele, locul cateninelor intracelulare este luat de desmoplachine (printre altele), iar partea de 

citoschelet este preluată de filamentele intermediare (nu de microfilamentele de actină), precum 

filamentele de cheratină (celulele epiteliale), filamentele de desmină (celulele musculare cardiace), 

filamentele de vimentină (celulele conjunctive) etc. 

Hemidesmozomii (macula 

adherens) sunt diferiți de 

desmozomi și au ca rol atașarea 

celulelor la matrixul extracelular. 

Integrinele sunt proteinele 

transmembranare care mediază 

legătura între filamentele de 

cheratină (conectate de integrine la 

rândul lor prin intermediul 

proteinelor-adaptor ce includ 

plectinele și BP230) și moleculele de 

Figura 31 - Localizarea și structura joncțiunilor strânse 

Credit: Mariana Ruiz, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellular_tight_junct

ion-en.svg 

Figura 32 - Structura unui hemidesmozom Credit: lu.qianhe, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemidesmosomes_showing_intera

ction_between_integrins_and_laminin.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellular_tight_junction-en.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellular_tight_junction-en.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemidesmosomes_showing_interaction_between_integrins_and_laminin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemidesmosomes_showing_interaction_between_integrins_and_laminin.jpg
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laminină (din lamina bazală). Asemenea desmozomilor, hemidesmozomii distribuie forțele de tensiune 

în ansamblul epiteliului și al țesutului conjunctiv subadiacent, conferind rezistență mecanică deosebită. 

Punctele de contact focal (plăci de aderență) conectează microfilamentele de actină la 

matricea extracelulară și sunt formate, ca și desmozomii, de integrine, care se conectează la fibronectina 

din matrixul extracelular. 

Joncțiunile comunicante (deschise, gap junctions) sunt printre cele mai răspândite în celulele 

animalelor vertebrate7. Joncțiunile comunicante formează pori largi între celule, permițând cuplajul 

metabolic și electric între celulele aceluiași țesut. Proteinele denumite conexine formează hexameri ce 

delimitează un por intercelular cu diametrul de aproximativ 1,5 nm. Contracția în tandem a miocardului 

se datorează interconectării citoplasmelor celulelor țesutului cardiac prin joncțiunile comunicante. 

7. Genetica moleculară 

7.1. Structura și semnificația acizilor nucleici 

7.1.1. Structura acizilor nucleici 

Celulele procariote și eucariote conțin material genetic, împachetat în cromozomi și format 

din ADN (plus un material extra-cromozomal: plasmidele, ADN-ul din mitocondrii și cloroplaste). 

ADN-ul (prescurtarea de la acid dezoxiribonucleic) este un polimer de deoxiribonucleotide (Figura 33). 

Există patru deoxiribonucleotide în ADN, fiecare deoxiribonucleotidă conținând trei elemente: 

o grupare fosfat, o deoxiriboză și una din cele patru baze azotate din ADN (au aceleași nume cu cele 

ale nucleotidelor care le conțin8): adenină, timină, citozină și guanină9. Bazele azotate sunt de două 

tipuri: 

 purinice: adenina și guanina; 

 pirimidinice: citozina și timina (Figura 34). 

În celulă, bazele azotate sunt prezente sub formă liberă de nucleozid-trifosfați. Polimerizarea 

lor are loc cu eliminarea a doi atomi de fosfor, iar nucleozid-monofosfații (unitățile componente ale 

ADN-ului) polimerizează și sunt uniți prin legături de tip fosfo-diesteric. Se creează astfel un lanț lung 

fosfo-ribozidic (un atom de fosfor și o deoxiriboză dispuse alternativ), iar resturile de riboză susțin 

fiecare câte o bază azotată (A, T, C sau G). Astfel, se formează o catenă lungă, ale cărei capete se 

notează 5’ (capătul fosforic PO4) respectiv 3’ (capătul hidroxil, OH, de la deoxiriboză)10. Atașarea de 

noi nucleotide se face doar la capătul 3’-OH (Figura 33). 

ADN-ul este bicatenar, adică conține două catene complementare de nucleotide. 

Complementaritatea este dată de interacțiunile posibile dintre nucleotidele de pe cele două catene: 

timina formează două punți de hidrogen cu adenina, iar guanina formează trei punți de hidrogen cu 

citozina (notăm A=T, C≡G). Practic, este vorba de două schelete pentozo-fosforice laterale, menținute 

în poziție stabilă de interacțiunile care au loc între bazele azotate din catenele opuse. ADN-ul bicatenar 

se mai numește dublu-helix, întrucât ia o formă caracteristică, spiralată, de energie minimă, în soluție. 

                                                      
7 La plante, plasmodesmele sunt analogii joncțiunilor deschise, comunicarea fiind realizată prin reticulul 

endoplasmatic. 
8 Din simplitate, deoxiribonucleotidele sunt numite după baza pe care o conțin, deși, corectă este 

denumirea completă a deoxiribonucleotidelor: deoxiadenozin-monofosfat, deoxitimidin-monofosfat, 

deoxicitidin-monofosfat și deoxiguanozin-monofosfat. 
9 pentru ușurința exprimării secvențelor polimerizate se utilizează notații: A, T, C, respectiv G 
10 5’ și 3’ se citesc cinci-prim, respectiv trei-prim. 
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Acidul ribonucleic, sau ARN, este asemănător cu ADN-ul din anumite puncte de vedere, însă 

are roluri diferite, existând mai multe tipuri de ARN. Cele mai importante trei tipuri de ARN sunt: 

 ARN mesager, sau ARNm – conține „mesajul” necesar sintezei proteinelor pe 

ribozomi; ARNm este sintetizat în nucleu la eucariote și apoi transportat prin 

intermediul porilor nucleari către ribozomii intracitoplasmatici, atașați de RER sau 

liberi; 

 ARN de transfer (sau de transport, sau ARNt) – este atașat la unitățile structurale 

fundamentale ale proteinelor – aminoacizii – pentru a-i transporta la locul sintezei 

proteice; 

 ARN ribozomal (ARNr) – intră în constituția ribozomilor. 

Următoarele diferențe fundamentale între ARN și ADN există (Figura 34): 

1. ARN este monocatenar; spre deosebire de ADN, care are formă de dublu-helix 

(bicatenar), ARN conține o singură catenă; scurte porțiuni ale acestei catene se pot plia 

și forma legături de hidrogen, prin complementaritate, aceste legături fiind de tip intra-

catenar; 

2. Bazele azotate care intră în alcătuirea ARN sunt adenina, uracilul, citozina și guanina 

(A, U, C, G); 

Figura 33 - (A) structura unei nucleotide – deoxiguanozin-monofosfat (B) o structură trinucleotidică, cu accentuarea 

legăturii de tip fosfodiesteric; a se remarca capetele 5’-P și 3’-OH libere (încercuite cu roșu); (C) reprezentarea a două 

catene nucleotidice, fiecare cu câte două nucleotide, ce pun în contact bazele azotate, care interacționează prin legături de 

hidrogen (D) Reprezentare a dublu-helixului de ADN Credit: OpenStax Microbiology și OpenStax Anatomy and Physiology 
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3. Restul de zahăr care intră în alcătuirea ARN este o riboză (și nu o deoxiriboză ca la 

ADN; diferența este dată de o singură grupare OH); 

 

 

 

 

7.1.2. Organizarea ADN-ului 

La procariote și eucariote, ADN-ul este organizat în moduri specifice, formând cromozomi sau 

plasmide. La procariote, materialul genetic cromozomial este localizat cel mai des pe un singur 

cromozom, formând nucleoidul. Pentru a putea constitui un cromozom, macromolecula de ADN este 

„împachetată” (condensată) cu ajutorul proteinelor specializate, ceea ce reduce volumul ocupat de 

macromolecula de ADN și protejează ADN-ul. Cromozomul procariot conține câte o singură copie a 

fiecărei gene, procariotele fiind denumite haploide. La procariote, molecula de ADN parcurge 

fenomene de superspiralizare, pentru a împacheta lanțul bicatenar de ADN. Dacă superspiralizarea are 

loc în aceeași direcție cu spiralizarea (normală) dublu-helixului, superspiralizarea se numește pozitivă; 

superspiralizarea negativă are loc în direcția inversă față de spiralizarea dublu-helixului. 

Superspiralizarea este produsă de proteine speciale: proteina HU, ADN-topoizomeraza I, ADN-giraza. 

Figura 34 - (A) structura chimică a bazelor azotate din acizii nucleici (B) structura chimică a pentozelor din acizii nucleici 

(C) privire comparativă a structurii ADN și ARN; în dreapta, ARN formează punți de hidrogen (pe bază de 

complementaritate) intra-catenare Credit: OpenStax Microbiology 
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La eucariote, ADN-ul este „împachetat” printr-un proces denumit condensare, care are loc cu 

ajutorul unor proteine specifice11. ADN-ul împreună cu proteinele de condensare formează cromatina. 

Împachetarea ADN previne „încâlcirea” lanțurilor de ADN și separarea corectă a materialului genetic 

în cadrul mitozei și meiozei. Există mai multe niveluri de condensare a ADN-ului la eucariote (Figura 

35). 

Primul grad de împachetare a ADN-ului eucariot are loc prin înfășurarea acestuia în jurul unor 

grupuri de proteine specializate, grup denumit octamer histonic (un octamer format din 8 proteine 

denumite histone, câte două din fiecare subtip: H2A, H2B, H3 și H4). Un octamer histonic împreună 

cu ADN-ul aferent (147 perechi de baze) formează unitatea structurală a cromatinei, nucleozomul. 

Histonele12 conțin predominant aminoacizi bazici, pentru a neutraliza aciditatea ADN-ului. Diametrul 

de 2 nm al dublu-helixului de ADN este redus la aproximativ 10 nm prin împachetarea în nucleozomi. 

La microscop, aspectul este de „șirag de mărgele”. ADN-ul care este împachetat numai prin primul 

nivel de condensare formează eucromatina (în principal sinonimă cu ADN codant exprimat în mod 

activ). 

Al doilea grad de împachetare este fibra de 30 nm, un aranjament compact al nucleozomilor 

facilitat de histona H1. ADN-ul împachetat astfel formează heterocromatina (inactivă din punct de 

vedere al expresiei genice). 

Al treilea grad de împachetare permite condensarea ulterioară și atașarea cromatinei la anvelopa 

nucleară. Este realizat de proteine non-histonice de tip eșafod (scaffold proteins) și oferă, pe lângă 

                                                      
11 ADN-ul dintr-un nucleu al unei celule eucariote la oameni are aproximativ 2 metri lungime (set 

haploid). Dacă considerăm că un organism uman conține 30,000,000,000,000 de celule (din care eliminăm 84% 

care reprezintă numărul de eritrocite anucleate) putem calcula că lungimea totală a ADN-ului dintr-un corp 

omenesc este de 130 ori mai mare decât distanța de la Pământ la Soare (care măsoară 147 milioane de kilometri). 
12 Histonele se întâlnesc și la unele bacterii din domeniul Archaea. 

Figura 35 - (A) ADN dublu-helix circular non-superspiralizat (stânga) și ADN dublu-helix circular superspiralizat (dreapta) 

Credit: JoKalliauer https://en.wikipedia.org/wiki/File:Helix_vs_superhelix.png (B) vedere comparativă a modului de 

împachetare a ADN-ului la procariote și eucariote, cu evidențierea nucleozomului Credit: Verma SC, Qian Z, Adhya SL 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Subhash_nucleoid_05.png și Transcription&chromatin 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H1_binding_to_the_nucleosome.png (C) etapele condensării cromatinei Credit: 

Kopiersperre https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromatin_Structures.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Helix_vs_superhelix.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Subhash_nucleoid_05.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H1_binding_to_the_nucleosome.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromatin_Structures.png
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împachetarea superioară, stabilitate în interfază și formarea cromozomilor ultra-condensați în timpul 

profazei și metafazei. 

7.1.3. Funcțiile acizilor nucleici 

Totalitatea materialului genetic al unui organism se mai numește genom. Informația genetică 

reprezintă totalitatea secvențelor de baze azotate prezente în macromolecula de ADN13. Genotipul este 

reprezentat de totalitatea genelor conținute în genomul unei celule sau al unui organism. Genele 

reprezintă segmente pe macromolecula de ADN care conțin secvențele necesare pentru sinteza de 

proteine sau ARN14. Genele care codifică proteine formează partea de ADN-codant, în timp ce o mare 

parte a ADN-ului genomic este ADN necodant (dar cu rol reglator al expresiei genice și a formării de 

ARN). Expresia genică reprezintă fenomenul de „activare” a unei gene, pentru a crea un produs final. 

Nu toate genele sunt active simultan. Genele pot fi activate sau inactivate la nevoie; setul de gene 

exprimat la un moment dat determină activitatea celulei și caracteristicile observabile ale organismului, 

sau fenotipul. 

Toate activitățile desfășurate într-o celulă sunt sub control genetic. Materialul genetic joacă 

două roluri fundamentale ale vieții: 

 substrat al eredității, fiind transmis de la părinți la descendenți la toate formele de 

viață; acest aspect necesită replicarea macromoleculei de ADN cu formarea de copii 

identice; replicarea precede mitoza și meioza, care distribuie cele două copii ale setului 

de cromozomi în două, sau patru, celule-fiice; 

 stochează, în gene, informația genetică necesară sintezei proteinelor și, astfel, a 

desfășurării proceselor vieții; 

În plus, ADN-ul poate fi la nevoie degradat cu formare de nucleotide și nucleozide libere, ce 

pot intra în alte reacții biochimice. ADN-ul nu servește vreunui rol structural, precum celelalte 

macromolecule biologice. 

Expresia genelor se face prin două fenomene genetice fundamentale: 

 transcripția ARNm – presupune formarea unei macromolecule de ARNm pe bază de 

complementaritate cu ADN 

 translația ARNm – decodarea (traducerea) „mesajului” conținut în secvența de baze a 

ARNm cu formarea unui lanț polipeptidic, adică a unei proteine 

7.2. Replicarea ADN 

Este procesul prin care se creează o copie identică a unei molecule de ADN dublu catenar. 

Aceasta precede mitoza, meioza (eucariote) sau diviziunea binară (procariote). La eucariote, are loc în 

faza S din interfază. La om, toate cele 23 de perechi de cromozomi omologi sunt copiate, cu formarea 

a 46 de perechi de cromozomi omologi (de fapt se formează 46 perechi de cromatide-surori, unite prin 

centromer). Procesul replicării ADN este asemănător la toate eucariotele superioare. Replicarea ADN 

se realizează prin desfacerea locală a dublu-helixului de ADN și separarea celor două catene. Fiecare 

din cele două catene va servi ca matriță pentru formarea unei noi catene, prin adăugarea de nucleotide 

în mod succesiv, pe bază de complementaritate între baze (A=T, C≡G). 

                                                      
13 Ca exemplu, la oameni se regăsesc aproximativ 3 miliarde de perechi de baze în genomul nuclear. La 

drojdia de bere, Saccharomyces cerevisiae, genomul conține 12 milioane perechi de baze organizate în 16 

cromozomi. Lactobacillus casei LC5, o bacterie din categoria probioticelor, prezintă 3 milioane de perechi de 

baze (în cromozomul bacterian). Virusul mozaicului tutunului (VMT) conține 6384 perechi de baze. 
14 La Homo sapiens, numărul exact de gene nu a fost încă identificat (desi genomul este cunoscut cu 

înaltă precizie), dar estimările arată că oamenii au între 19.000-22.000 gene. Saccharomyces cerevisiae prezintă 

un genom format din 6275 gene, Lactobacillus casei LC5 conține în genom aproape 3000 gene, VMT doar patru 

gene, 
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7.2.1. Replicarea ADN la procariote 

Replicarea ADN la procariote poate fi împărțită în trei mari faze: inițierea replicării, elongarea 

și terminarea replicării (Figura 36). 

A. Inițierea replicării 

Are loc într-un singur punct pe cromozomul bacterian, numit originea replicării. Enzima 

denumită topoizomeraza II sau ADN-giraza intervine pentru a relaxa molecula de ADN, care se află 

într-o stare tensionată, superspiralizată. O altă enzimă, helicaza, se atașează la originea de replicare pe 

ADN și provoacă ruperea legăturilor de hidrogen, cu desfacerea locală a dublu-helixului și expunerea 

bazelor azotate din cele două catene separate. Se formează astfel două structuri în formă de Y care se 

denumesc furci de replicare, iar, vazut la microscopul electronic, originea replicării capătă un aspect 

particular, fiind denumită și bulă de replicare. Replicarea va avea loc la nivelul ambelor furci de 

replicare, în direcții opuse. ADN-ul monocaternar din preajma bulei de replicare este complexat de 

proteine de cuplare specializate, care previn revenirea ADN-ului la forma de dublu-helix. 

Enzima care intervine în continuare și care catalizează adăugarea de noi nucleotide, 

complementar cu catenele libere, se numește ADN-polimeraza III. Precum am menționat, adăugarea 

se poate face doar la un capăt 3’-OH liber al unui lanț deja existent. Astfel, o altă enzimă denumită 

ARN-primaza intervine și adaugă un mic fragment de 5-10 nucleotide15, denumit primer, 

complementar cu matrița ADN oferită de cele două catene libere (câte un fragment complementar de 

                                                      
15 ARN-primaza este o ARN-polimerază, iar ARN-polimerazele în general nu necesită în prealabil 

existența unui capăt liber 3’-OH liber pentru a adăuga nucleotide. 

Figura 36 - Vedere de ansamblu a mecanismului de replicare și a enzimelor implicate în procesul de replicare a ADN-ului 

la procariote Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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fiecare din cele două catene). Astfel, ADN-polimeraza III poate iniția adăugarea de nucleotide, pe bază 

de complementaritate. 

 

B. Elongarea 

ADN-polimeraza III adaugă nucleotide la o rată maximală de 1000 nucleotide pe secundă; astfel 

are loc extinderea noilor catene, însă această extindere are loc doar în direcția 5’  3’. Dar ADN-ul are 

o structură anti-paralelă. Una din catenele originale este orientată 5’  3’, iar cealaltă are direcția 3’  

5’. Pe aceasta din urmă, prin complementaritate, se formează catena 5’  3’, ce permite elongarea 

continuă (adăugarea de nucleotide pe noua catenă) în direcția furcii de replicare. Catena nou adăugată, 

complementară cu catena-matriță 3’  5’ se numește catenă conducătoare (conduce extinderea 

replicării și avansarea furcii de replicare). Însă, pe cealaltă catenă-matriță, elongarea cu ajutorul 

primerilor se va face tot în direcția 5’  3’ cu ajutorul ADN-polimerazei III, deci în direcție opusă față 

de direcția de avansare a furcii de replicare. Pe măsură ce furca avansează și se desface helixul, ARN-

primaza adaugă primeri ARN complementari în mod periodic pe această catenă-matriță (5’  3’). 

ARN-polimeraza III se atașează la primeri și inițiază sinteza noii catene ADN în direcție opusă furcii 

de replicare până la întâlnirea primer-ului anterior, când se detașează. Noua catenă care se formează în 

direcția opusă furcii de replicare se numește catenă întârziată, deoarece sinteza de ADN are loc în mod 

discontinuu. Fragmentele de ADN nou sintetizate pe catena întârziată se numesc fragmente Okazaki. 

ADN-polimeraza I invervine ulterior, având capacitate exonucleazică (în combinație cu ribonucleaza 

H), eliminând primer-ul ARN și completând golurile cu deoxiribonucleotide. ADN-ligaza catalizează 

crearea legăturilor fosfodiesterice între fragmentele Okazaki adiacente. 

C. Terminarea replicării 

La finalul replicării, cele două noi dublu-helixuri de ADN sunt concatenate (ca două verigi, 

formând un „8”). Diferite enzime (precum topoizomeraza IV) intervin pentru a scinda temporar unul 

din cele două dublu-helixuri și a separa macromoleculele. 

Figura 37 - Mecanismul de replicare a ADN-ului la eucariote Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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7.2.2. Replicarea ADN la eucariote 

Replicarea ADN-ului la eucariote are loc într-un mod similar ca la procariote, însă enzimele 

participante la replicare sunt diferite. La eucariote, replicarea are loc mai lent (100 nucleotide / secundă, 

de aproximativ 10 ori mai lent decât la procariote) însă există mai multe origini de replicare per 

cromozom (între 30-50 de mii). 

Complexul format înaintea replicării include proteine de cuplare la ADN monocatenar, 

topoizomeraza, ARN-primaza și ADN-polimeraze. Catena conducătoare este sintetizată de ADN-

polimeraza δ (delta), în timp ce catena întârziată este elongată cu ajutorul ADN polimerazei ε 

(epsilon). Primer-ul ARN este înlăturat de ribonucleaza H (la procariote funcția era îndeplinită de 

ADN-polimeraza I). 

Deoarece, la eucariote, cromozomii sunt liniari (față de procariote la care sunt circulari) la 

fiecare replicare cromozomii se scurtează. Capetele cromozomilor liniari se numesc telomere și constau 

în 100-1000 repetiții ale secvenței TTAGGG. Enzima telomeraza poate adăuga nucleotide la capătul 

cromozomilor, însă este activă doar în celulele germinative și celulele stem (nu este activă în celulele 

somatice). 

7.3. Transcripția ARN 

Transcripția este procesul prin care informația conținută în ADN este „citită” de enzime 

specifice și transferată într-un lanț de ARN (format din cele patru ribonucleotide, A, U, C și G). 

Molecula de ARN este practic o copie mobilă a informației citite din ADN. Molecula de ARN va fi 

sintetizată prin complementaritate16 cu una din catenele ADN, denumită catenă anti-sens. Astfel, 

cealaltă catenă a ADN-ului (netranscrisă) se numește catenă sens, întrucât este aproape identică (timina 

este înlocuită cu uracilul) ca secvență cu molecula de ARN sintetizată, în ceea ce privește ordinea 

bazelor azotate. 

7.3.1. Transcripția ARN la procariote 

Procesul transcripției la procariote are loc cu ajutorul enzimei ARN-polimeraza. ARN-

polimeraza atașează nucleotide doar la capătul 3’-OH, însă nu necesită prezența unui primer inițial 

pentru a începe sinteza. Ribonucleotidele adăugate, una câte una, sunt complementare cu 

deoxiribonucleotidele din catena anti-sens a ADN. Transcripția presupune desfacerea temporară a 

dublu-helixului cu formarea unei bule de transcripție. Transcripția poate fi divizată în trei etape: 

inițierea, elongarea și terminarea transcripției. 

A. Inițierea transcripției 

Transcripția este inițiată în locuri (secvențe) specifice pe cromozomul bacterian denumite 

promotori. Situsul de inițiere este prima nucleotidă din ADN care corespunde cu prima nucleotidă din 

ARN nascent. Promotorul este localizat în amonte (în direcția opusă direcției de avansare a ARN-

polimerazei) față de situsul de inițiere. Promotorii sunt de mai multe tipuri, dar în general conțin o 

secvență TATA-box de șase nucleotide (TATAAT) localizată cu 10 poziții în amonte (-10). La 

Escherichia coli, ARN-polimeraza conține șase subunități, una din ele (σ) fiind responsabilă cu 

recunoașterea și atașarea la promotor a complexului proteic. 

 

                                                      
16 Considerând prima litera ca fiind cea din ADN, iar a doua cea din ARN, complementaritatea va arăta 

astfel: A=U, T=A, C≡G și G≡C. ARN nu conține timină, dar conține uracil, tot o pirimidină. 
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B. Elongarea catenei de ARN 

Subunitatea σ a ARN-polimerazei se detașează de ADN și permite ARN-polimerazei să 

avanseze de-a lungul ADN și să continue adăugarea de ribonucleotide la catena în formare în direcția 

5’  3’. 

C. Terminarea transcripției 

Are loc atunci când ARN-polimeraza întâlnește secvențe repetitive specifice pe ADN, cauzând 

oprirea transcripției, detașarea ARN-polimerazei și refacerea dublu-helixului. 

7.3.2. Transcripția ARN la eucariote 

Există o serie de diferențe între procesul de transcripție la eucariote și cel de la procariote, însă 

mecanismul fundamental este asemănător. Eucariotele conțin un nucleu delimitat de o anvelopă, ce 

trebuie traversată de moleculele de ARN formate (denumite ARN precursori, sau transcript primar) 

pentru a ajunge la sediul sintezei proteice, în citoplasmă. ARN precursor este protejat împotriva 

degradării prin adăugarea unui rest de 7-metilguanozină la capătul 5’ și a unei cozi poliadenilice 

(aproximativ 200 resturi de adenină) la capătul 3’. În consecință, ARN-ul la procariote este degradat la 

câteva secunde după sintetizarea sa, iar la eucariote poate rezista până la câteva ore. Procariotele 

cuplează transcripția ARN-ului cu translația: pe ARN-ul nascent se atașează ribozomi în serie, care 

sintetizează proteinele într-un ritm foarte rapid. 

La eucariote există trei ARN-polimeraze diferite (I, II și III). La procariote, ARN-ul este în 

general policistronic (codifică mai multe lanțuri polipeptidice) iar la eucariote este monocistronic 

(ARNm codifică un singur lanț polipeptidic). 

La eucariote, genele care codifică proteine conțin porțiuni denumite exoni și introni. Pe ARNm 

corespondent, intronii trebuie eliminați întrucât nu sunt necesari pentru sinteza proteinelor finale. 

Eliminarea intronilor dintr-o moleculă de ARNm precursor se face printr-un proces denumit splicing de 

către un spliceozom, formându-se ARNm matur. Intronii pot fi eliminați sau păstrați în mod selectiv, 

fenomen denumit sub numele de splicing alternativ, formându-se mai multe molecule de ARNm matur 

dintr-o singură moleculă de ARNm precursor. 

7.4. Sinteza proteinelor (translația ARNm) 

Proteinele reprezintă expresia vieții, acestea jucând practic toate rolurile celulare (enzimatice, 

structurale, semnalizare celulară etc.) care complementează rolurile ADN. Proteinele sunt polimeri de 

aminoacizi; 20 aminoacizi intră în constituția proteinelor, aminoacizi denumiți proteinogeni. Procesul 

de sinteză a proteinelor are loc pe ribozomi, pe baza informației conținute în ARNm, atât la procariote 

cât și la eucariote. 

Figura 38 - Reprezentare schematică a transcripției la procariote Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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7.4.1. Codul genetic 

Citirea ARN-ului mesager se face pe 

triplete de nucleotide: câte trei ribonucleotide 

consecutive sunt „citite” simultan. O tripletă de 

nucleotide din ARNm poartă denumirea de 

codon și codifică unul din cei 20 de aminoacizi 

din proteine. Relația dintre codoni și 

aminoacizii specificați este încadrată în codul 

genetic (Figura 39). Dat fiind că există patru 

litere în ARNm, există 64 de codoni posibili (43) 

care codifică cei 20 aminoacizi, deci un 

aminoacid poate fi codificat de mai mulți 

codoni; codul genetic este degenerat. În general, 

primele două poziții din codon sunt suficiente 

pentru a codifica un anumit aminoacid, iar 

ribonucleotida din a treia poziție joacă un rol 

mai puțin important (evident, nu pentru toți 

aminoacizii). 

Trei codoni au semnificație aparte: 

codonii UAA, UAG și UGA nu codifică niciun aminoacid, iar la întâlnirea lor, sinteza lanțului 

polipeptidic se oprește; acești codoni se mai numesc codoni STOP. De asemenea, codonul AUG 

codifică (pe lângă aminoacidul metionină) inițierea sintezei proteice. La întâlnirea sa, se incorporează 

primul aminoacid din lanț iar translația poate continua; codonul AUG se mai numește codon START. 

Modul în care nucleotidele din ARNm sunt grupate în codoni, sau cadrul de citire, este setat de prima 

tripletă AUG din ARNm. Codul genetic este universal, în sensul că este valabil pentru toate formele de 

viață. Anumite excepții există totuși, la unele bacterii din domeniul Archaea, care pot codifica 

aminoacizi specifici precum selenocisteina sau pirolizina. 

7.4.2. Aparatul de translație 

Aparatul de proteine și acizi nucleici necesar pentru sinteza de proteine este foarte asemănător 

la organismele vii. Ribozomii sunt constituiți din molecule de ARN ribozomal, care poate avea atât rol 

structural, cât și catalitic (ribozimele). Ribozomii conțin de asemenea proteine ribozomale; compoziția 

în ARNr și polipeptide variază de la un organism la altul, însă ribozomii au aceeași formă și aceeași 

funcție. 

Figura 39 - Codul genetic Credit: Sarah Greenwood 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genetic_Code.png 

Figura 40 - Poliribozomul la procariote Credit: Rice University OpenStax Microbiology 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genetic_Code.png
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Întrucât translația are loc în direcția 5’  3’ (pe molecula de ARNm), la procariote translația se 

poate desfășura pe o moleculă de ARNm a cărei transcriere de pe ADN nu este încă finalizată. Acest 

fenomen nu poate avea loc la eucariote, unde transcripția este decuplată de translație (se petrec în două 

locuri complet diferite). De asemenea, pe o moleculă de ARNm se pot cupla mai mulți ribozomi 

simultan, formându-se o structură denumită poliribozom, sau polizom. 

Adaptorul necesar pentru cuplarea aminoacidului corect la codonul prezent pe ARNm ia forma 

ARN-ului de transfer sau 

de transport (ARNt). Există 

mai multe forme de ARNt 

în fiecare celulă, care 

corelează cu diversitatea 

codonilor. Fiecare ARNt 

este format dintr-o catenă 

de ribonucleotide, care, 

prin formarea unor punți de 

hidrogen intracatenare, 

capătă o formă 

caracteristică de trifoi 

(Figura 41). Fiecare ARNt 

conține trei ribonucleotide 

adiacente care formează un 

anticodon; anticodonul 

este complementar cu 

codonul specific întâlnit pe 

ARNm. La capătul opus, molecula de ARNt cuplează aminoacidul specific, conform codului genetic. 

Cuplarea aminoacizilor la ARNt se face cu ajutorul proteinelor ce aparțin clasei de enzime numite 

aminoacil-ARNt-sintetaze. 

7.4.3. Mecanismul sintezei proteinelor 

A. Inițierea translației 

La procariote, inițierea translației are loc o dată cu formarea unui complex de inițiere format 

din subunitatea mică a ribozomului, molecula de ARNm, factori de inițiere și o sursă de energie: 

guanozin-trifosfatul. La E. coli este necesară prezența unui ARNt inițiator ce transportă aminoacidul 

N-formil-metionină. N-formil-metionina este astfel inclusă la capătul N-terminal al fiecărei proteine 

sintetizate de E. coli. Subunitatea mică a ribozomului procariot se atașează la ARNm în amonte față de 

codonul start (la o secvență specifică) proces urmat de atașarea subunității mari a ribozomului la 

complexul format (cu formarea ribozomului complet). 

Figura 41 - Stânga: Reprezentare simplificată a moleculei de ARNt Dreapta: Model al 

structurii tridimensionale a moleculei de ARNt Credit: Rice University OpenStax 

Microbiology 
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La eucariote, molecula de ARNt inițiator transportă un rest de metionină (nemodificată), iar 

subunitatea mică se atașează la capătul 5’ al moleculei de ARNm (unde este prezent restul de 7-

metilguanozină atașat, cu rol atât în protecția, cât și ca factor de recunoaștere pentru subunitatea mică a 

ribozomului). Subunitatea mică „glisează” apoi pe ARNm în direcția 3’, până la întâlnirea codonului 

start, moment în care ribozomul complet se poate forma și ARNt inițiator poate atașa primul rest de 

aminoacid. 

B. Elongarea 

Elongarea polipeptidei se face la procariote și eucariote în moduri asemănătoare. În principiu, 

ribozomul avansează pe catena de ARNm cu un pas de trei nucleotide (fenomen denumit translocare), 

expunând următorul codon de pe ARNm unei molecule specifice de ARNt care prezintă anticodonul 

corect. Restul de aminoacid prezentat de ARNt este atașat la aminoacidul precedent, cu consum de 

energie și formarea legăturii peptidice cu ajutorul enzimei peptidil-transferaza. După formarea 

legăturii peptidice, ribozomul avansează încă un pas, iar procesul se repetă, lanțul polipeptidic fiind 

elongat cu câte un aminoacid pentru fiecare codon întâlnit. 

Cuplarea subunității mici cu cea mare a ribozomului formează trei situsuri adiacente: 

 situsul A (aminoacil) care cuplează următorul ARNt pe bază de complementaritate; 

 situsul P (peptidil) cuplează ARNt al cărui aminoacid transportat a fost legat covalent 

la catena polipeptidică, dar încă nu a disociat de ARNt; 

 situsul E (exit) în care are loc ieșirea ARNt liber care a „descărcat” aminoacidul 

polimerizat anterior; ARNt se reîntoarce în citoplasmă unde va fi complexat cu un nou 

aminoacid. 

C. Terminarea translației 

Are loc atunci când ribozomul ajunge la unul din codonii STOP (UAA, UAG, sau UGA) pentru 

care nu există niciun ARNt complementar. Proteinele denumite factori de eliberare se cuplează la 

Figura 42 - Mecanismul general al sintezei proteinelor Credit: Rice University OpenStax Microbiology 
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complex și determină eliberarea catenei polipeptidice formate și detașarea subunităților ribozomale una 

de cealaltă și de ARNm. 

 

 

 

 

Figura 43 - Vedere comparativă a fenomenelor dogmei centrale a biologiei moleculare (transcripția și translația) la 

procariote și eucariote Credit: Rice University OpenStax Microbiology 


