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Células HeLa Tema 1



Historia da bioloxía celular

Robert Hooke (1635-1703)
Físico e astrónomo inglés

Con este microscopio construído por 
Christopher Cock en 1670, observa unha 
lámina de cortiza e descubre “celas”.
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Historia da bioloxía celular

Anthony van Leeuwenhoek (1632-1723)
Comerciante de tecidos holandés

Con este microscopio de 300 aumentos 
observa e describe unha  gran variedade de 
células vivas.
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Historia da bioloxía celular

Robert Brown (1773-1858)
Médico escocés

Con este microscopio descubre o núcleo 
celular.

Tema 1



Historia da bioloxía celular

Johannes Purkinje (1787-1869)
Médico checo

Describe o protoplasma celular.

Tema 1



Historia da bioloxía celular

Matthias Scheleiden (1804-1881)
Avogado e botánico alemán
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Friedrich Schwann (1810-1882)
Fisiólogo alemán

Formulan a teoría celular: 
todos os animais e vexetais 
están formados por células.



Historia da bioloxía celular

Rudolf  Virchow (1821-1902)
Médico alemán

Omnia cellula ex cellula: toda célula provén 
doutra preexistente
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Historia da bioloxía celular

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
Médico español: demostra a individualidade 
das neuronas e universaliza a teoría celular.
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Teoría celular Tema 1

Enunciada por Schleiden e Schwann e xeneralizada por Cajal.

A célula é o mínimo nivel de organización da materia dotado de vida. e 
posúe funcións de nutrición, relación e reprodución. 

A célula constitúe:

A unidade morfolóxica ou estrutural: Todos os seres vivos están 
constituídos por unha ou máis células. 

A unidade fisiolóxica: A célula é capaz de realizar as reaccións 
químicas necesarias para o mantemento da vida.

A unidade reprodutiva (Omnia cellula ex cellula): As células só 
poden xurdir doutra célula xa preexistente.

A unidade xenética: A célula contén toda a información sobre a 
síntese da súa estrutura, o control do seu funcionamento e é quen de 
transmitila ós seus descendentes.



Niveis de organización da materia Tema 1

Niveis abióticos

Partículas subatómicas Protóns, neutróns, electróns, quarks

Niveis abióticos

Átomos Na, K, Fe

Niveis abióticos
Moléculas Glicosa, alanina, ácido oleico

Niveis abióticos
Macromoléculas Celulosa, proteínas, ceras

Niveis abióticos

Complexos supramoleculares ADN, fosfolípidos

Niveis abióticos

Orgánulos Ribosomas, mitocondrias

Niveis bióticos 

Células Na, K, Fe

Niveis bióticos 

Tecidos Nervioso. epitelial

Niveis bióticos 

Órganos Corazón, fígado

Niveis bióticos 

Aparellos e sistemas Aparello dixestivo, sistema nervioso

Niveis bióticos Individuos Ovella, bidueiroNiveis bióticos 

Poboacións Raposos que habitan nun bosque

Niveis bióticos 

Comunidades Seres vivos que habitan nun bosque

Niveis bióticos 

Ecosistemas Bosque

Niveis bióticos 

Ecosfera ou biosfera



Niveis de organización da materia Tema 1



Tipos de organización celular Tema 1

Célula procariota:

Evolutivamente anteriores ás eucariotas.
Estrutura interna simple.
Carecen de núcleo.
Material xenético distribuído polo 
citoplasma.
Nucléido con ADN libre.
ADN non asociado a histonas.
Tamaño: 1-10ηm.
Exemplos: Bacterias
Constan de:

Parede celular
Membrana plasmática
Citoplasma
Mesosomas
Cromosoma bacteriano
Nucleoide
Ribosomas de 70S
Flaxelos
Fimbrias

Célula eucariota:

Evolutivamente posteriores ás procariotas.
Estrutura interna complexa.
Posúen núcleo.
Material xenético no interior do núcleo e nalgúns orgánulos.
Núcleo verdadeiro con ADN rodeado por unha dobre 
membrana.
ADN asociado a histonas.
Tamaño: 10-100ηm.
Exemplos: protoctistas, fungos, plantas e animais.
Constan de:

Membrana plasmática
Citoplasma
Núcleo
Citoesqueleto
Centrosoma
Retículo endoplasmático
Aparello de Golgi
Ribosomas de 80S
Mitocondrias
Lisosomas
Vacúolos



Tipos de organización celular Tema 1

Célula animal Célula vexetal

Membrana plasmáticaMembrana plasmática

CitoesqueletoCitoesqueleto

CitoplasmaCitoplasma

Retículo endoplasmático liso e rugosoRetículo endoplasmático liso e rugoso

Aparato de GolgiAparato de Golgi

RibosomasRibosomas

MitocondriasMitocondrias

LisosomasLisosomas

PeroxisomasPeroxisomas

NúcleoNúcleo

Con centriolos Sen centriolos

Sen vacúolos ou con poucos vacúolos de pequeno tamaño Con grandes vacúolos ou con numerosos vacúolos de pequeno tamaño

Sen plastos Con plastos

Sen parede celular Con parede celular celulósica



Tema 1Tipos de organización celular



O núcleo celular Tema 6

O núcleo é un orgánulo membranoso característico das células 
eucariotas.

Contén:  
- ADN. Información xenética completa da célula.
- Histonas. Proteínas que estruturan e estabilizan o ADN.

Número: Un ou varios (fibras musculares e plasmodios).

Forma: Variada, xeralmente redondeados.

Localización: Central, basal (secretoras) ou lateral (vexetais).

Tamaño: Constante para cada tipo de célula. Varía segundo a 
función da célula (ocupa o 10% do volume celular). 

Funcións: 
Contén a información xenética completa da célula.
Controla a síntese e procesamento do ARN.
Dirixe a división e o desenvolvemento celular
Regula os procesos de organización, diferenciación e   
especialización celular.



O núcleo celular Tema 6

Elementos do núcleo celular:

Dobre membrana perforada:
 Membrana nuclear externa.
 Espazo perinuclear (25-40 nm).
 Membrana nuclear interna.

Poros nucleares: Regulan o paso de ARN e proteínas 
entre o citoplasma e o núcleo. 

Nucleoplasma: Medio interno acuoso do núcleo. 
Contén proteínas e encimas relacionados co 
metabolismo do ADN e o ARN.

Nucléolo: Estrutura esférica constituída por ARN, 
ADN e proteínas. Participa na formación dos 
ribosomas.

Cromatina: Formada por ADN (pregado) e histonas. 
Cando a célula vai dividirse forma os cromosomas.



Os cromosomas Tema 6

Estruturas cilíndricas de ADN e histonas que se 
forman na célula mitótica.

Tamaño e número variable segundo a especie. 

Número cromosómico:
	 Haploide (n)
	 Diploide (2n)
	 Poliploide (>2n).

A individualidade dos cromosomas mantense no 
núcleo interfásico.

Tipos de cromosomas: 
 Metacéntricos.
 Submetacéntricos.
 Acrocéntricos.
 Telocéntricos.



O cariotipo Tema 6

Conxunto de características dos cromosomas de 
cada especie.

No cariotipo distínguense dous tipos de 
cromosomas:

• Heterocromosomas ou cromosomas sexuais 
(identifícanse polas letras X, Y)

• Autosomas (identifícanse por un número)

Cariograma ou idiograma: Representación gráfica 
do cariotipo.

No ser humano o cariotipo está formado por 46 
cromosomas: 
	 - 22 pares son autosomas.
	 - Un par son cromosomas sexuais.



O ciclo celular Tema 6

É o período de crecemento e división dunha 
célula.

Ten lugar durante o ciclo vital dunha célula: é o 
tempo que transcorre desde que unha célula se 
forma por división dunha preexistente ata que se 
divide e dá lugar a dúas células fillas.  

Etapas: 

Interfase: tempo entre dúas divisións sucesivas.
G1: Actividade metabólica normal.
S: Duplicación do ADN
G2: Os cromosomas fanse visibles, 
dup l í ca se o par de cen t r io lo s e 
reorganízase o citoesqueleto celular .

División celular ou fase M: 
 Mitose: división nuclear.
 Citocinese: división do citoplasma.



Mitose Tema 6

A mitose ou división celular orixina dúas células fillas xeneticamente iguais entre si e coa información xenética 
completa e idéntica á da célula nai .

En organismos unicelulares este proceso pode considerarse unha reprodución asexual.

Precisa dun aparato mitótico constituído por elementos citoesqueléticos de natureza microtubular.

Durante a mitose (aberta) desaparece a membrana nuclear, excepto nalgúns protistas e fungos (mitose 
pechada).

A mitose é un proceso continuo, pero baseándose en aspectos morfolóxicos divídese, artificialmente, en catro 
fases principais: profase, metafase, anafase e telofase.



Nunha célula en fase G1, 
cada cromosoma posúe 

unha soa cromátide

Nunha célula en fase G2, 
cada cromosoma posúe  

dúas cromátides
Os cromosomas das células 

fillas que resultan da  mitose 
posúen  unha cromátide ata 

que chegan á fase S

2n = 6 2n = 6

2n = 6

2n = 6

Mitose Tema 12



0,5 nmCromátides 
irmás

Centrómero

Durante a fase 
G1 o cromosoma 
está formado por 

unha soa 
cromátide

Duplicación do 
cromosoma durante 

a fase S

Separación das 
cromátidas irmás 
durante a anafase 

da mitose

Distribución dos 
novos cromosomas 

nas células fillas 
durante a telofase

Mitose Tema 12



Citocinese

Nas células vexetais:

Vesículas

Tema 12

Nas células animais:

Anel 
contráctil



Meiose Tema 6

A meiose é o mecanismo de división que reduce a cantidade de material xenético. Ten lugar nas 
células xerminais. 

Iníciase nunha célula de 2n cromosomas que ó rematar, dará orixe a catro células de n cromosomas: 
gametos ou esporas.

Nos órganos reprodutores masculinos, as células resultantes da meiose son catro espermatozoides, 
mentres que nos órganos femininos, só unha das catro células, o óvulo; as outras tres son diminutos 
glóbulos polares que non son funcionais como gametos. Nas plantas, as células resultantes da meiose 
denomínanse, respectivamente, megasporas (femininas) e microsporas (masculinas). 

A meiose consta de dúas divisións sucesivas do núcleo, entre as cales non se produce a duplicación do 
material xenético.

Primeira división meiótica, meiose I: 

Os dous núcleos resultantes teñen a metade de cromosomas e centrómeros que tiña a célula 
proxenitora. Debido ós procesos que teñen lugar nesta primeira división, os cromosomas resultantes 
poden presentar diferente información xenética entre si e respecto ós seus proxenitores. 

Segunda división meiótica, meiose II: 

Implica a separación dos centrómeros. As cromátidas resultantes son idénticas entre si, con excepción  
das partes intercambiadas na meiose I, e os catro núcleos resultantes teñen a metade do número de 
cromosomas có núcleo da célula que iniciou o proceso. 



Fases da meiose Tema 12



Cromátides 
irmás

Entrecruzamento
entre cromátides 

non irmás

Cromosomas fillos 
recombinantes

Tétrada de 
cromosomas pais

Tétrada de 
cromosomas 

recombinantes

Recombinación Tema 12



Importancia biolóxica da meiose

A reprodución sexual precisa da redución do número de cromosomas á 
metade. Senón o número de cromosomas dobraríase en cada xeración. A 
meiose permite a conservación do número de cromosomas de cada 
individuo, xeración tras xeración, e, polo tanto, do número cromosómico de 
cada especie.

A meiose aumenta a variabilidade xenética dos individuos e as especies. Na 
metafase I, o número de combinacións entre os cromosomas paternos e 
maternos é moi grande, e aumenta en función do número de cromosomas. 

A recombinación entre cromátidas non irmáns fai que o número de posibles 
gametos distintos sexa practicamente infinito. O aumento de variabilidade 
(xunto as mutacións) posibilita evolución por medio da selección natural.

O azar inflúe na fecundación sexual, porque só un dos dos millóns de 
espermatozoides emitidos fecunda o óvulo.
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