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ISTORIC

Robert  Hook

16651665--Robert HookRobert Hook observobservăă la microscopla microscop
o seco secţţiune prin plutiune prin plutăă si utilizeazsi utilizeazăă pentrupentru primaprima

datdatăă termenultermenul CelulCelulăă pentrpentruu elementele observateelementele observate

Tipul de microscop utilizat de Robert HookTipul de microscop utilizat de Robert Hook

Schema secţiunii prin plută,Schema secţiunii prin plută,
publicată de Rpublicată de R.. Hook Hook 
în revista în revista ““MycrographiaMycrographia””



18381838--Matthias SMatthias SCHLEIDENCHLEIDEN
Concluzioneză că toate plantele sunt Concluzioneză că toate plantele sunt 
alcătuite din celulealcătuite din celule

18391839--Theodor SCHWANNTheodor SCHWANN
Afirmă că animalele au corpul alcătuit Afirmă că animalele au corpul alcătuit Afirmă că animalele au corpul alcătuit Afirmă că animalele au corpul alcătuit 
din celuledin celule

18551855--Rudolf VIRCHOWRudolf VIRCHOW
Susţine ideea că celulele provinSusţine ideea că celulele provin
numai din alte celule prin diviziunenumai din alte celule prin diviziune



PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI CELULARE

1.Toate organismele vii sunt alcătuite din  
una sau mai multe celule

2.Celulele reprezintă unitatea structurală și 
funcţională a lumii vii

3. Celulele provin din alte celule vii prin
procese de diviziune 



DIVERSITATEA CELULELORDIVERSITATEA CELULELOR

hematieneuroni

ovul celula vegetala

hematieneuroni

amiba



Structura celulelor

ÎÎn structura celulelor existn structura celulelor existăă îîntotdeauna:ntotdeauna:

1. MEMBRANA

 ● transportul de substanţe; 
 ● protejarea spaţiului celular; 
 ● conferirea unei forme 
celulei.

2. CITOPLASMA

3. NUCLEU

celulei.

● reprezintă mediul intracelular;
● în citoplasmă se află organitele 
citoplasmatice.

● conţine materialul genetic;
● coordonează toate procesele 
intracelulare.



Clasificarea organitelor celulare după funcţia lor în celulăClasificarea organitelor celulare după funcţia lor în celulă::

A. A. Organitele sintezei şi secreţiei celulare:Organitele sintezei şi secreţiei celulare:

-reticulul endoplasmic, 
-ribozomii,
-complexul Golgi, 
-cloroplaste.

B. B. Organitele generatoare de energie:Organitele generatoare de energie:

- mitocondriile. 
C. C. Organitele digestiei celulareOrganitele digestiei celulare: 

-lizozomii, -lizozomii, 
-peroxizomii.

D. Organitele motilităţii celulare:

-microfilamentele, 
-microtubulii, 
-centrul celular.

E. Incluziuni celulare

- substanţe proteice,  de exemplu hemoglobina; 
-lipide, sub formă de picături sferice 
- substanţele minerale - fier, siliciu



ORGANITE CITOPLASMATICE

●Reticulul endoplasmatic ● Mitocondria



● Aparatul Golgi ● Cloroplast



CLASIFICAREA CELULELOR

CELULA

Criteriul cel mai important în clasificarea tipurilor de celule:
�modul de organizare a materialului genetic

PROCARIOTA EUCARIOTA

VEGETALA ANIMALA



CELULE PROCARIOTE

CeluleCelule ffăărrăă nucleunucleu
individualizatindividualizat șșii cu cu organiteorganite
celularecelulare ffăărrăă membranmembranăă

Organisme cu celuleOrganisme cu celule
procarioteprocariote:: RegnulRegnul
MoneraMonera



CELULE EUCARIOTE

CeluleCelule care au care au nucleunucleu șșii
membrane care membrane care delimiteazdelimiteazăă
organiteleorganitele celularecelulareorganiteleorganitele celularecelulare

Organisme cu celule eucariote:Organisme cu celule eucariote:
protiste, fungi, plante si animaleprotiste, fungi, plante si animale



EUCARIOTE : PLANTE SI ANIMALEEUCARIOTE : PLANTE SI ANIMALE

Baobab Papagali





ComparaComparaţţie ie îîntre celula animalntre celula animalăă si vegetalsi vegetalăă

Celula tipica animalaCelula tipica animala Celula tipica vegetalaCelula tipica vegetala

OrganiteOrganite NucleuNucleu
Nucleol in nucleuNucleol in nucleu
Reticul endoplasmatic rugosReticul endoplasmatic rugos
Reticul endoplasmatic netedReticul endoplasmatic neted
RibozomiRibozomi
CitoscheletCitoschelet
Aparat GolgiAparat Golgi
MitocondriiMitocondrii

NucleuNucleu
Nucleol in nucleuNucleol in nucleu
Reticul endoplasmatic rugosReticul endoplasmatic rugos
Reticul endoplasmatic netedReticul endoplasmatic neted
RibozomiRibozomi
CitoscheletCitoschelet
Aparat GolgiAparat Golgi
MitocondriiMitocondriiMitocondriiMitocondrii

VeziculeVezicule
LizozomiLizozomi
CentrozomiCentrozomi
CentrioliCentrioli

MitocondriiMitocondrii
VeziculeVezicule
Vacuola centrala Vacuola centrala 
CloroplastCloroplast
TonopastTonopast
PeroxizomiPeroxizomi
GlioxizomiGlioxizomi

StructuriStructuri
adiţionaleadiţionale

CiliCili
FlageliFlageli
Membrana plasmaticaMembrana plasmatica

Perete celularPerete celular
FlagelFlagel
Membrana plasmaticaMembrana plasmatica



Celulele stem (primitive, nediferenţiate)

●● O O celulă stem este o celulă celulă stem este o celulă 
primitivăprimitivă care poate  să care poate  să 
evolueze  în aproape toate cele evolueze  în aproape toate cele 
220 220 de tipuri de celulede tipuri de celule din din 
organismul uman.organismul uman. ((de exde exemplu:emplu:
-- leucocite, neuroni, celule leucocite, neuroni, celule 
cardiace, etc.cardiace, etc..). .). cardiace, etc.cardiace, etc..). .). 
●● Se consideră de către unii Se consideră de către unii 
cercetători că acest tip de celule cercetători că acest tip de celule 
ar putea deveni în cel mai ar putea deveni în cel mai 
apropiat viitor acel potenţial real apropiat viitor acel potenţial real 
care ar fi capabil să rezolve o care ar fi capabil să rezolve o 
serie întregă de probleme serie întregă de probleme 
legate de sănătatelegate de sănătate::-- maladii maladii 
cardiace, diabet, diferite forme cardiace, diabet, diferite forme 
de cancer, etc.de cancer, etc.



Opera supremă a naturii???Opera supremă a naturii???

••......Tu eşti o parte a Tu eşti o parte a 
naturii, tu ai origine naturii, tu ai origine 
comună cu toate comună cu toate 
celelalte vietăţi.celelalte vietăţi.celelalte vietăţi.celelalte vietăţi.

••Iubeşte şi Iubeşte şi 
protejează natura, protejează natura, 
cunoacunoasstete--i şi i şi 
respectărespectă--ii legile, şi legile, şi 
vei supraveţui!vei supraveţui!


