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1. LA CÈL·LULA: TEORIA CEL·LULAR 
 

Les cèl·lules són estructures normalment molt petites i, per tant, invisibles a l’ull humà. 

Per aquesta raó el món cel·lular va romandre ignorat fins el segle XVII en què es van 

construir els primers microscopis. 

 

 ELS PIONERS: ROBERT HOOKE I ANTONIE VAN LEEUWENHOEK.  

 

Els primers coneixements sobre la cèl·lula daten de 

l’any 1665, quan  Robert Hooke  va descriure una fina 

làmina de suro observada amb un microscopi 

construït per ell  mateix que arribava a uns cinquanta 

augments. El tros de suro estava constituït per una 

sèrie de celles petites, semblants a les d’un rusc 

d’abelles, i va  establir el terme cèl·lula (del llatí 

cellulae, petites cel·les, cambretes) per designar-les.  

 

Les cel·les del suro només estan constituïdes per les 

parets de cel·lulosa de les cèl·lules vegetals mortes i 

per un interior ple d’aire, és a dir, en realitat no va 

veure cèl·lules vives sinó només l’espai que deixaven. 

 
 

Imatge del suro al microscopi 

 

 
Leeuwenhoek i el seu microscopi 

Un contemporani de Robert Hooke, l’holandès 

Antonie Van Leeuwenhoek, un comerciant i 

naturalista  aficionat, es va dedicar a 

perfeccionar les lents d’augment i va 

construir microscopis senzills, que arribaven 

a tenir fins a 200 augments, amb els quals, 

en observar l’aigua de les basses i els fluids 

interns dels animals, va poder veure per 

primera vegada protozous i rotífers, que va 

anomenar animàlculs. També va observar 

espermatozoides i diferents tipus de 

cèl·lules sanguínies. 

  

Durant el segle XVIII gairebé no hi va haver avenços en citologia degut al fet que les 

aberracions cromàtiques i esfèriques de les lents no permetien millorar la qualitat 

d’observació dels primers microscopis. Per això i perquè les cèl·lules dels teixits animals 

generalment no tenen parets cel·lulars gruixudes, no es va poder descobrir que aquests 

també estan constituïts por cèl·lules.  
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Durant el segle XIX, gràcies a la 

correcció de les aberracions òptiques 

i a la millora de les tècniques de 

preparació microscòpica (fixació, 

inclusió i tinció), es van poder 

estudiar les cèl·lules amb més detall i 

observar-hi diverses estructures a 

l’interior. Així doncs, el 1831 Robert 

Brown va descobrir en les cèl·lules 

vegetals un corpuscle que va 

anomenar nucli. 

 
Epiteli de ceba al microscopi òptic (100x) 

 

En un principi, es creia que tant el nucli com el citoplasma eren substàncies homogènies, 

però amb el descobriment de la química dels colorants es va poder demostrar que 

l’interior de la cèl·lula era ple d’altres estructures més petites anomenades orgànuls 

cel·lulars i que el nucli contenia els cromosomes. 

  

 LA TEORIA CEL·LULAR.  

 

A partir dels estudis del botànic alemany Matthias Schleiden  (1838) i del zoòleg 

Theodor Schwann (1839), es va iniciar el desenvolupament de l’anomenada teoria 

cel·lular, quan se’n van enunciar clarament els dos primers principis: 

 

 Tots els éssers vius estan constituïts per una més cèl·lules, o dit d’una altra 

manera: la cèl·lula es la unitat estructural de tots els éssers vius.  

 

 La cèl·lula és capaç de dur a terme tots els processos metabòlics necessaris per  

mantenir-se amb vida, és a dir, la cèl·lula és la unitat funcional dels organismes.  

 

El 1858, el metge alemany Rudolf Virchow va millorar la teoria cel·lular quan va aportar 

una idea correcta sobre l’origen de les cèl·lules, punt en el qual Schwann i Schleiden 

estaven equivocats: 

 

 Les cèl·lules tan sols poden sorgir a partir d’unes altres d’existents (que en llatí 

es va expressar amb la famosa frase:  Omnis cellula ex cellula  (tota cèl·lula prové 

d’una altra cèl·lula). És a dir, la cèl·lula és la unitat reproductora dels organismes. 

 

El 1902, Walter Sutton i Thomas Boveri, autors de la teoria cromosòmica de l’herència 

van ampliar la teoria cel·lular amb un quart postulat:  

 

 La cèl·lula conté tota la informació sobre la síntesi de la seva estructura i el 

control del seu funcionament, i és capaç de transmetre-la als seus descendents; 

és a dir, la cèl·lula és la unitat genètica dels éssers vius.  

  

En resum, la teoria cel·lular enuncia que la cèl·lula és la unitat morfològica, fisiològica, 

genètica i d’origen de tots els éssers vius.  
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 DESENVOLUPAMENT DE LA MICROSCOPIA.  

 

El 1892 va néixer la citologia com a ciència, amb la publicació d’una obra de síntesi dels 

coneixements que fins aleshores es tenia sobre la cèl·lula. Posteriorment es va inventar 

el microscopi de llum ultraviolada, que necessita lents de quars molt costoses però que 

aconsegueix detalls més precisos, gràcies a la  menor longitud d’ona. 

 

El 1930 es va inventar el microscopi de contrast de fases, que no necessita la tinció de 

les preparacions microscòpiques per observar els petits detalls i, per tant, permet 

l’observació d’organismes  vius. 

 

 
 

Microscopi electrònic 

El 1932. l’a1emany Ernst Ruska va inventar el  

microscopi electrònic, que va significar una autèntica 

revolució en citologia, tot i que no va quedar 

perfeccionat per ser utilitzat en  microbiologia fins al 

1952. Amb un poder de resolució de més de 100.000 

augments, va ser possible de deduir la veritable 

estructura cel·lular, que estudiarem en aquest tema. 

 

 
 

Sang al m. electrònic Sang al m. òptic 
 

 

2. L’ESTRUCTURA DE LES CÈL·LULES 
 

La teoria cel·lular implica que, malgrat la gran diversitat morfològica, totes les cèl·lules 

presenten una mínima estructura bàsica formada per: 

 

 Un embolcall, que separa o comunica la cèl·lula de 

l’exterior i que regula l’intercanvi amb l’entorn 

(membrana). 

 

 El contingut cel·lular, on es duen a terme tots els 

processos químics (citoplasma). 

 

 El material hereditari (ADN), que codifica tota la 

informació genètica. L’estructura bàsica de l’ADN 

és comuna en tots els éssers vius i es pot trobar al 

nucli o bé dispers pel citoplasma. 

 
     1.Membrana cel·lular. 

     2.Material genètic (ADN). 

     3.Citoplasma. 
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Segons el grau de complexitat, es poden considerar dos tipus d’organització cel·lular: la 

cèl·lula procariota i la cèl·lula eucariota. A més d’aquests dos tipus d’organització 

cel·lular es considera un tercer tipus d’organització: el que formen els virus, 

l’extraordinària simplicitat dels quals, al costat de la seva mancança de metabolisme 

propi, els converteix en organismes que se situen en la frontera entre les estructures 

vives i les inertes. 

 

 L’ESTRUCTURA PROCARIOTA.  

 

La principal característica de l’estructura cel·lular procariòtica es l’absència d’una 

membrana nuclear que aïlli l’ADN de la resta de la cèl·lula. El seu material genètic està 

constituït per una única molècula d’ADN bicatenari, circular i nu (no associat amb 

proteïnes histones). Les procariotes són cèl·lules molt més petites i d’estructura molt 

senzilla ja que manquen de la major part dels orgànuls típics de la cèl·lula eucariota. Són 

els bacteris els què posseeixen aquest tipus d’estructura cel·lular. Els seus elements 

estructurals principals són: 

 

 Càpsula bacteriana, capa gelatinosa externa formada per polisacàrids i proteïnes. 

Únicament apareix en alguns tipus de bacteris, entre els quals es troben els més 

patògens pels humans ja que la càpsula impedeix l’acció dels antibiòtics. 

 

 Paret bacteriana, capa externa rígida que proporciona forma i resistència. La 

composició química de la paret de bacteris és diferent a la de les cèl·lules eucariotes 

vegetals. El component fonamental és el peptidoglicà, que es pot considerar com una 

molècula gegant en forma de xarxa. 

 

 Prolongacions: que poden ser flagels per moure’s i pili, que alguns serveixen per 

fixar-se a un substrat (fímbries) i altres serveixen per transferir material genètic 

d’un bacteri a un altre. 

 

 Membrana plasmàtica, que envolta la cèl·lula i la separa de l’exterior. 

 

 Citoplasma, és el medi intern. 

 

 Material genètic (ADN), generalment estructurat en un cromosoma circular, que es 

troba en una regió anomenada nucleoide. 

 

 Ribosomes, més petits que els de les cèl·lules eucariotes i es troben lliures al 

citoplasma, però tenen la mateixa funció, fabricació de proteïnes. 

 

 Mesosomes, replecs de la membrana per augmentar-ne la superfície, s’uneixen al 

cromosoma bacterià i posseeixen una gran quantitat d’enzims que regulen la 

replicació del cromosoma i processos metabòlics com la respiració cel·lular, la  

fotosíntesi o la fixació del N2. 

 

 Inclusions, acumulacions de substàncies de reserva o també de rebuig. 
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Indica en el dibuix els elements principals de la cèl·lula procariota. 

 
 

 

Les cèl·lules procariotes són molt més antigues que les eucariotes: van aparèixer uns dos 

mil milions d’anys abans i van dominar la biosfera durant un període de temps llarguíssim. 

L’aparició i el desenvolupament de les eucariotes no va comportar-ne l’eliminació.  

 

Els organismes procariotes continuen desenvolupant funcions essencials en la biosfera, 

com ara la fixació del N2, i ocupen nínxols ecològics, sovint extrems, dels quals no han 

pogut ser desplaçats pels eucariotes, generalment més eficients.  

 

 L’ESTRUCTURA EUCARIOTA.  

 

L’estructura cel·lular eucariota es caracteritza perquè manifesta un grau elevat de 

complexitat i organització:  

 

 Posseeix un embolcall membranós (membrana nuclear) que separa el material genètic 

de la resta del citoplasma. Aquest embolcall,  juntament amb el contingut, 

constitueix el nucli cel·lular. 

 

 El citoplasma es troba compartimentat en espais separats per membranes. Cada 

espai forma un orgànul cel·lular, que desenvolupa una funció específica i permet més 

especialització i més eficàcia en la realització de les seves tasques biològiques. 

 

Dedicarem més endavant un tema per estudiar les diferents estructures i orgànuls de la 

cèl·lula eucariota. 
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 COMPARACIÓ ENTRE CÈL·LULES PROCARIOTES I EUCARIOTES.  

 

 PROCARIOTES EUCARIOTES 

Organismes 

que la 

posseeixen 

Bacteris, cianobacteris i 

micoplasmes. 

 

 
Escherichia coli (bacteri) 

Protoctists (protozous i algues), 

fongs, vegetals i animals. 

 

 
Paramecis (protozous) 

Grandària 1-10 m de llarg. 10-100 m de llarg. 

Antiguitat Més de 3.500 milions d’anys. Uns 2.000 milions d’anys. 

Metabolisme 

Aeròbic o anaeròbic. Han 

desenvolupat innumerables 

estratègies metabòliques. 

Aeròbic (anaeròbic facultatiu). 

Adaptacions 
Poden viure en ambients extrems 

(extremòfils). 

Tenen un rang de tolerància a 

ambients extrems més estret. 

Orgànuls Pocs o cap. 
Molts: nucli, cloroplasts, vacúols, 

mitocondris, aparell de Golgi, etc. 

ADN 

Circular, no combinat amb 

histones i no organitzat en un 

nucli. 

ADN lineal, molt llarg i associat a 

histones, organitzat en 

cromosomes i envoltat d’una 

membrana nuclear. 

ARN i 

proteïnes 

ARN i proteïnes sintetitzades al 

mateix compartiment. 

ARN sintetitzat i transformat al 

nucli, proteïnes sintetitzades al 

citoplasma. 

Ribosomes Petits i lliures al citoplasma. 

Més grans, alguns lliures al 

citoplasma i altres associats al 

reticle endoplasmàtic rugós. 

Citoplasma 

Compartimentació citoplasmàtica 

escassa (mesosomes). Sense 

citoesquelet, corrents 

citoplasmàtics ni exocitosi. 

Compartimentació citoplasmàtica 

desenvolupada (orgànuls 

membranosos). 

Citoesquelet format per filament 

proteics, corrents citoplasmàtics. 

Divisió 

cel·lular 
Per bipartició. 

Per mitosi (o meiosi en cèl·lules 

reproductores). 

Organització 

cel·lular 
Unicel·lular. 

Alguns unicel·lulars, altres 

pluricel·lulars, alguns dels quals 

formen teixits diferenciats (tots 

els que pertanyen al regne animal i 

al regne vegetal). 
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4. CÈL·LULA ANIMAL I CÈL·LULA VEGETAL 
 

La cèl·lula eucariota vegetal correspon al model de cèl·lula  de tots els éssers del regne 

vegetal i es caracteritza perquè: 

 

 A més de la membrana citoplasmàtica, té un altre embolcall extern anomenat paret 

cel·lular de comportament rígid i format per cel·lulosa.  

 El citoplasma conté uns orgànuls exclusius anomenats plasts (com els cloroplasts).  

 Té les reserves glucídiques en forma de midó. 

 Els vacúols solen ser grans i poc nombrosos. 

 La forma d’aquestes cèl·lules sovint és poligonal i fixa.  

 

En canvi, la cèl·lula eucariota animal correspon al model de cèl·lula de tots els éssers 

del regne animal i es diferencia de la cèl·lula vegetal en què: 

 

 No presenta ni paret cel·lular ni plasts.  

 La forma és variable, però preferentment arrodonida.  

 Les reserves de glúcids són en forma de glicogen. 

 Els vacúols són petits i nombrosos i se’ls anomena vesícules. 

 

 
Floridura (fong) 

Aquests dos tipus d’organització de la cèl·lula 

eucariota no inclouen totes les realitats 

cel·lulars que existeixen en els eucariotes. 

Així, per exemple, els éssers del regne dels 

fongs presenten característiques de cèl·lula 

vegetal, i característiques de cèl·lula animal: 

com a cèl·lula vegetal tenen una paret 

cel·lular externa a la membrana, que no és de 

cel·lulosa, sinó de quitina, i els vacúols també 

estan molt desenvolupats. Com a cèl·lula 

animal, no tenen plasts i el principal glúcid de 

reserva és el glicogen. 

 

No sempre és fàcil establir una frontera entre la cèl·lula 

vegetal i la animal; per exemple, l’euglena en presència 

de llum solar fa fotosíntesi i, per tant, es comporta com 

una cèl·lula vegetal, però si no disposa de llum solar es 

comporta fisiològicament com una cèl·lula animal. 

 

 
Euglena (alga unicel·lular flagel·lada) ► 
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3. ORIGEN DE LA CÈL·LULA 
 

Els estudis realitzats fins al moment permeten tenir 

una idea força aproximada de quan van aparèixer les 

primeres cèl·lules a la Terra. Segons el registre fòssil, 

sabem que ja hi havia bacteris fa 3.500 milions d’anys. 

Tenim, però, evidències que hi havia vida almenys 300 

milions d’anys abans. 

 

Aquestes dades permeten afirmar que la vida va 

aparèixer a la Terra pràcticament en el primer instant 

en què va ser possible; el que encara no s’ha pogut 

esbrinar és la manera com va poder aparèixer. 

 

L’intent d’explicar des d’un punt de vista científic com 

es va produir l’aparició de la vida sobre la Terra ha 

generat una altra qüestió tant o més difícil de resoldre: 

on es va produir? 

 
 

Micrografia d’una cèl·lula 

bacteriana fossilitzada 

 

 ORIGEN BIOQUÍMIC DE LA CÈL·LULA.  

 

L’aparició de la vida, i per consegüent, de la cèl·lula, es va iniciar probablement gràcies a 

la transformació de molècules inorgàniques en orgàniques sota unes condicions 

ambientals adients, i posteriorment va començar la interacció d’aquestes biomolècules, 

generant entitats de complexitat superior. 

 

 

Les investigacions en el camp de la geologia van 

mostrar que en els primers milions d’anys d’existència 

de la Terra les seves condicions eren molt diferents 

de les actuals. El planeta estaria ple de volcans actius 

i amb grans tempestes elèctriques. L’atmosfera 

tindria una composició on no hi hauria oxigen, i on hi 

predominarien el vapor d’aigua (H2 O), l’amoníac 

(NH3), l’hidrogen (H2) i el metà (CH4). L’absència d’ozó 

(O3) hauria provocat que els raigs ultraviolats 

arribessin sense problemes a la superfície terrestre. 

 

A principis de la dècada de 1920 el bioquímic rus A. I. Oparin (1894–1980) va establir 

una hipòtesi segons la qual les condicions existents a la Terra primitiva haurien fet 

aparèixer les primeres molècules associades a la vida: aminoàcids i àcids nucleics. 

 

Encara que les seves idees no van tenir gaire repercussió internacional, altres 

investigadors, com el biòleg britànic John B. S. Haldane (1892–1964), van arribar a les 

mateixes conclusions en els anys següents, introduint el concepte de sopa prebiòtica per 

referir-se a aquells primers compostos orgànics dissolts a l’aigua. 
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A la barreja de la sopa prebiòtica, les molècules quedarien atrapades dintre de micel·les 

formant una suspensió col·loïdal. Aquestes micel·les amb molècules reben el nom de 

coacervats. 

 

En aquesta barreja de molècules, també hi havia unes cadenes d’ARN, que actuarien 

activament en les reaccions químiques, de la manera com ho fan ara els enzims, i tindrien 

al mateix temps la capacitat de replicar-se, tal i com ho fa ara l’ADN. Per aquesta doble 

funció reben el nom de ribozimes. Al voltant d’aquestes molècules es formarien les 

primeres cèl·lules procariotes (arqueobacteris i eubacteris), predecessores de les 

cèl·lules actuals.  

 

La viabilitat de la teoria d’Oparin no va poder ser demostrada fins que el científic nord-

americà Stanley L. Miller (1930–2007), 30 anys més tard, va simular una atmosfera 

semblant a la descrita per Oparin i la va sotmetre a importants descàrregues 

elèctriques. En poc temps va obtenir molècules orgàniques entre les quals es trobaven 

diversos aminoàcids.  

 

 
 

A aquest experiment el van seguir d’altres durant els anys 50 i 60 del segle passat, com 

els realitzats pel científic català Joan Oró (1923-2004), en els quals va obtenir adenina 

a partir d’àcid cianhídric i altres molècules diferents. 

 

Amb la validació de tots els experiments, la teoria inicia per Oparin per explicar 

l’aparició de la vida sobre la Terra és la que més acceptació té entre la comunitat 

científica actual. 
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 LES PRIMERES CÈL·LULES.  

 

Les primeres cèl·lules que van poblar la Terra van ser probablement heteròtrofes que 

obtenien l’energia per fermentació de les molècules orgàniques presents a l’oceà 

primitiu (sopa primitiva) capaç d’alimentar aquestes estructures dotades d’un 

metabolisme rudimentari. D’aquesta manera els components moleculars del "brou 

primitiu", no només van aportar els elements per a formar les cèl·lules, sinó que també 

van subministrar l’energia necessària per al seu manteniment i la seva autoperpetuació.  

 

Aquest aliment molecular però, va començar a escassejar a mesura que anava creixent la 

població de cèl·lules heteròtrofes. Sota aquestes condicions, alguns organismes eren 

capaços d’utilitzar els àtoms de carboni (en forma de CO2 ) de l’atmosfera, la qual cosa 

els va atorgar un clar avantatge evolutiu. Va aparèixer la fotosíntesi, procés en el qual 

s’aprofita la radiació solar com a font il·limitada d’energia per a la condensació de CO2 en 

compostos orgànics com la glucosa. Aquest procés va modificar, a més a més, la 

composició de l’atmosfera terrestre, a causa de l’aparició d’una gran quantitat d’O2 

(producte residual de la fotosíntesi) que s’hi acumulava progressivament. 

 

L’oxigen residual de la fotosíntesi es va anar convertint a poc a poc en un verí mortal per 

a les cèl·lules ja que els seus mecanismes de fermentació anaeròbia eren destruïts per 

aquest gas. Molts d’aquests organismes anaeròbics van desaparèixer, altres van 

refugiar-se en zones inaccessibles a l’oxigen i han pervingut fins ara.  

 

Un pas evolutiu revolucionari va ser la utilització metabòlica de l’oxigen per extreure 

més energia dels aliments mitjançant la respiració aeròbia, que desprèn CO2 com a 

producte residual. Quan es van acabar les reserves orgàniques del brou primitiu, alguns 

d’aquests moderns heteròtrofs aerobis que tenien la capacitat d’obtenir nutrients de 

les molècules sintetitzades prèviament pels fotosintetitzadors van poder sobreviure.  

 

Aquests dos tipus cel·lulars van anar evolucionant conjuntament i han sabut reciclar els 

productes residuals dels seu metabolisme: els heteròtrofs utilitzen la pol·lució 

fotosintètica (oxigen) mentre que els fotosintètics n’aprofiten el CO2. Fa uns 1000 

milions d’anys la atmosfera ja era semblant a l’actual. 

 

 TEORIA DE LA PANSPÈRMIA.  

 

Alguns científics consideren que la vida no es va originar a la Terra sinó que hi va arribar 

de l’espai exterior. És a dir, la vida tindria un origen extraterrestre. Aquesta teoria, 

coneguda actualment com a panspèrmia, s’ha presentat de diferents maneres al llarg de 

la història. 

 

L’impulsor modern d’aquesta teoria, el químic suec S. A. Arrhenius (1859-1927), va 

defensar el 1908 la idea que espores de bacteris fossin transportades per l’espai en els 

fotons de llum. Investigacions posteriors van desestimar aquesta teoria en constatar 

que les condicions que exigiria un viatge d’aquestes característiques eliminaria les 

espores. 
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En la forma més moderna, la teoria de la panspèrmia especula amb el fet que les 

molècules  necessàries per a la formació de la vida no es formessin a la Terra, sinó que 

arribessin en meteorits. 

 

Encara que s’han trobat molècules 

orgàniques en diversos meteorits, no hi 

ha evidències que aquestes molècules 

fossin les que fessin possible la vida.  

 

A més, en el cas que fos certa, aquesta 

teoria simplement desplaçaria el 

problema de l’aparició de la vida a un 

altre lloc, però no explicaria com es va 

produir. 
 

 

 ORIGEN DE LA CÈL·LULA EUCARIOTA.  

 

A finals del segle XX, la biòloga Lynn Margulis va formular la teoria de l’endosimbiosi o 

de les comunitats microbianes coevolucionades per explicar l’origen de la cèl·lula 

eucariota. Aquesta teoria suposa que la cèl·lula eucariota és el resultat evolutiu de la 

simbiosi intracel·lular (endocitobiosi) de primitives formes bacterianes que van acabar 

transformant-se en mitocondris, cloroplasts, flagels, cilis, etc. 

 

 
 

Algunes de les proves que recolzen aquesta teoria són la presència d’ADN i ribosomes de 

tipus bacterià en l’interior de mitocondris i cloroplasts. L’ADN d’aquests orgànuls està 

organitzat com el dels bacteris, és circular i es troba lliure. L’estructura de la bicapa 

lipídica és semblant a la d’alguns bacteris actuals. 
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4. FORMA I MIDA DE LES CÈL·LULES 
 

Com ja hem dit, les cèl·lules són els constituents bàsics de tots els éssers vius, però no 

totes les d’un organisme són idèntiques. Cada cèl·lula s’ha especialitzat en funció 

determinada i això sovint ha comportat una morfologia cel·lular particular. 

 

 

En el cos humà trobem cèl·lules de 

formes molt variades, com per 

exemple: 

 

 Cèl·lules esfèriques (limfòcits). 

 Cèl·lules estrellades (neurones, 

cèl·lules òssies). 

 Cèl·lules allargades (cèl·lules 

musculars). 

 Cèl·lules flagel·lades 

(espermatozoides). 

 Cèl·lules amb extrems diferents 

(cèl·lules intestinals). 

 

Aquesta especialització cel·lular també 

és present en les cèl·lules d’un 

organisme vegetal. Així, trobem: 

 

 Cèl·lules allargades conductores de 

saba (vasos llenyosos i vasos 

liberians). 

 Cèl·lules prismàtiques (parènquima). 

 Cèl·lules amb lignina (paret 

cel·lular). 

 
 

Recorda, a més, la gran varietat de formes dels organismes unicel·lulars. 

 

Pel que fa a la mida, descobrim també una gran diversitat. En general, les cèl·lules 

procariotes són més petites (al voltant de 3 μm) que les eucariotes (al voltant de 15 μm).  

 

No obstant això, en ambdós grups trobem espècies que s’allunyen d’aquestes mesures: 

entre els procariotes hi ha micoplasmes que mesuren al voltant de 0,3 μm i el bacteri 

Thiomargarita namibiensis que té 0,75 mm de diàmetre; entre les eucariotes, els 

eritròcits (glòbuls vermells) dels mamífers fan 7 μm, moltes neurones tenen axons de 

metres de longitud i els ous d’estruç superen els 15 cm de diàmetre. 

 

Els virus només arriben a una centena part de la mida d’un bacteri. 
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Comparativa de mida 

entre glòbuls blancs 

neutròfils, cèl·lules de 

la sang eucariotes (de 

mida més gran), i el 

bacteri Bacillus 
anthracis, procariota 

(de mida menor, amb 

forma de bastó). 

 

 RELACIÓ FORMA-MIDA I ESTAT DE LA CÈL·LULA.  

 

Quan una cèl·lula esfèrica augmenta la mida, el volum  augmenta proporcionalment al cub 

del radi (V = 4/3πr3) mentre que la superfície tan sols augmenta en funció del quadrat 

del  radi (S = 4πr2). És a dir augmenta molt més el seu volum que la seva superfície, 

disminueix la relació superfície/volum. Això suposa un gran inconvenient per a la cèl·lula 

ja que es limita l’entrada de nutrients (ja que està en funció de la seva superfície).  

 

Per altra part l’augment de volum no va acompanyat d’un augment del nucli ni del nombre 

de cromosomes, com a conseqüència, podria passar que en disminuir la relació volum del 

nucli / volum del citoplasma, el nucli fos insuficient per controlar la cèl·lula. 

 

 UNITATS DE MESURA EN CITOLOGIA.  

 

A banda del mil·límetre, que resulta massa gran ateses les dimensions de les cèl·lules, la 

unitat de longitud més utilitzada en citologia i microbiologia és el micròmetre (μm) o 

micra (μ) per abreviar, equivalent a una mil·lèsima part d’un mil·límetre. 

 

Per donar referències a detalls dels orgànuls cel·lulars s’utilitzen unitats més petites 

com el nanòmetre (nm), que equival a la mil·lèsima part d’una micra. 

 

Dècades enrere, s’havia fet servir una altra unitat, avui en desús, l’angstrom (Å), 

equivalent a una dècima de nanòmetre. 

 

Valors i equivalències 

1 μm = 10-6 m = 10-3 mm 

1 nm = 10-9 m = 10-6 mm = 10-3 μm 

10 Å = 1 μm 
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5. ENTITATS BIOLÒGIQUES ACEL·LULARS 
 

N’hi ha estructures biològiques que no arriben a tenir la complexitat d’una cèl·lula ja que 

manquen d’enzims metabòlics i de mecanismes propis de duplicació. Per això, se’ls 

considera entitats biològiques acel·lulars que es troben en el llindar entre els éssers 

vius i la matèria inanimada. Entre les més importants tenim els virus i els prions. 

 

 ELS VIRUS.  

 

Els virus estan formats per una o més molècules 

d’àcids nucleics (ADN o ARN) envoltades per una 

coberta de proteïnes anomenada càpsida. Alguns 

posseeixen a més un embolcall membranós.  

 

Els virus són paràsits obligats que es desenvolupen 

infectant cèl·lules hostes i utilitzant la seva 

maquinària de duplicació i les seves reserves 

moleculars. 

 

Es transmeten de cèl·lula a cèl·lula en forma de 

virions. L’àcid nucleic conté la informació necessària 

per al desenvolupament intracel·lular. Els components 

proteics acostumen a tenir enzims que els permet 

l’entrada a la cèl·lula hoste. 

 
 

Components d’un virus 

Els virus infecten les cèl·lules (només entra l’àcid nucleic) i el que fan és servir-se de tot 

el material cel·lular per a la seva reproducció. Els virions són alliberats i comença la 

infecció d’una nova cèl·lula. Aquest procés causa importants malalties com ara la grip, el 

xarampió, la verola, l’herpes, la pòlio, la sida, l’Èbola, etc.  

Són molt petits, més de 10 vegades més petits que els bacteris, pel que, en general, 

només són visibles al microscopi electrònic. 

  
 

Bacteriòfags parasitant 

un bacteri. 

Virus de l’Èbola Virus de la grip A 

 

Es podrien considerar els virus com les formes més primitives de vida, però si pensem 

que fora de la cèl·lula hoste no tenen cap tipus d’activitat, sembla més lògic pensar que 
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són organismes que van perdre la seva funció metabòlica, o bé que són partícules d’ADN, 

material genètic en definitiva, que han iniciat una vida independent. 

 

Els virus no són sensibles als antibiòtics, per tant per combatre les malalties víriques no 

serveix de res prendre antibiòtics. Hem de confiar en les nostres defenses naturals, és 

a dir en els anticossos específics que produeixen uns tipus de glòbuls blancs anomenats 

limfòcits. Actualment també hi ha uns nous fàrmacs anomenats antivirals.  

 

Per augmentar les possibilitats què les persones amb un sistema immunitari feble 

superin les possibles infeccions víriques, es recomana que es vacunin. La vacunació 

consisteix en introduir una petita quantitat dels agents que causen la malaltia per 

assegurar així que, sense perill d’agafar la malaltia, el cos fabriqui prou defenses i tenir-

les ja preparades per si més tard arriben molts agents infectants. 

 

 ELS PRIONS.  

 

Un altre cas, encara més simple, d’estructures infeccioses en la frontera entre el món 

inanimat i l’ésser viu són els prions. Són simplement unes proteïnes que, amb l’ajuda dels 

mecanismes de les cèl·lules que parasiten, també es poden replicar.  

 

Igual que els virus, el fet de ser paràsits té com a conseqüència l’alteració del 

funcionament normal de les cèl·lules, amb l’aparició de malalties; la més coneguda és la 

síndrome de Creutzfeldt-Jacob o malaltia de les “vaques boges” (encefalopatia 

espongiforme), que també pot afectar els éssers humans. 
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  1 .   D’on ve la paraula “cèl·lula”? Qui va ser el descobridor de les cèl·lules? A 

quin any? Va veure cèl·lules en realitat? 

 

 

 

 

 

 

  

  2 .   Qui va ser el primer en observar cèl·lules vives? Quines? A quin any?  
 

 

 

 

 

 

  

  3 .   Escriu els quatre punts de la Teoria Cel·lular, quins la van enunciar i a quin 

any? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4 .   Quin avantatge ofereixen els microscopis electrònics respecte dels òptics? 

Raona la resposta. Per què no es va poder descriure l’estructura dels orgànuls 

fins la invenció del microscopi electrònic? 
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  5 .   Indica amb quin tipus de microscopi podem observar les següents estructures: 

 

 
 

 

 

 

  

  6 .   Calcula les dimensions de les següents cèl·lules i digues a quin tipus de 

cèl·lula corresponen. 
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  7 .   Assenyala en la fotografia les tres parts bàsiques d’una cèl·lula i explica les 

seves funcions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  8 .   Completa la següent taula: 

 

 Cèl·lula eucariota Cèl·lula procariota 

Tenen membrana nuclear?  
 

 

Quants cromosomes tenen? Com 

són? 
  

Tenen paret cel·lular?  
 

 

Molts o pocs orgànuls? Quins  
 

 

Formen part dels organismes 

pluricel·lulars? 
  

Tenen nuclèol?  
 

 

Són modernes o antigues?  
 

 

Els bacteris són d’aquest tipus  
 

 

Ribosomes grans o petits? 

Molts o pocs? 
  

Tipus de metabolisme que tenen  
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  9 .   Escriu les semblances i diferències entre una cèl·lula animal i una vegetal. 

 

Semblances Diferències 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  10 .   Quins tipus de cèl·lules observes en els següents esquemes? Posa-hi el nom 

de les parts assenyalades. 

 

 

  

  

  11 .   Quina teoria biològica mostra el següent esquema? Explica-la 
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  12 .   Retola els següents esquemes d’una cèl·lula animal i una altra vegetal. 

Quina és quina? 

 

 
 

 

  

  13 .   En què va consistir l’experiment de Miller? Indica en el esquema la funció 

de cada component. 
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  14 .   Informa’t sobre el calendari sistemàtic de vacunacions i indica a la taula 

quan s’han d’administrar les diferents vacunes. 
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V
a
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2 mesos            

4            

6            

12            

18            

4 anys            

4-6            

12            

14-16            

Cada 10            

 

 

 

  

  15 .   Indica quin tipus de bacteri són els de l’esquema següent: 
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Indica la resposta correcta. 

 

111...   La diferència essencial entre una 

cèl·lula procariota i una 

eucariota radica en: 

 

a El tamany cel·lular. 

b La membrana cel·lular. 

c 
La composició química del 

citoplasma. 

d Els ribosomes. 

e El nucli. 
 

222...   Quines de les estructures 

següents són comunes a 

procariotes i eucariotes? 

 

a Ribosomes. 

b Cloroplasts. 

c Mesosomes. 

d Lisosomes. 

e Mitocondris. 

 

333...   Quina de les estructures 

següents és exclusiva de les 

cèl·lules procariotes? 

 

a Lisosomes. 

b Ribosomes. 

c Mesosomes. 

d Cromosomes. 

e 

Totes les anteriors les 

posseeixen les cèl·lules 

procariotes. 

 

444...   Actualment s’admet que els 

primers procariotes serien: 

 

a Aerobis. 

b Anaerobis quimiosintètics. 

c Anaerobis fotosintètics. 

d Aerobis heteròtrofs. 

e Anaerobis heteròtrofs. 
 

 555...   Segons la teoria cel·lular:  

 

a Tota cèl·lula porta la informació 

per al seu funcionament i 

desenvolupament. 

b 

Tots els organismes estan 

constituïts per, al menys, una 

cèl·lula, excepte els virus. 

c 
La cèl·lula té un metabolisme 

propi que la fa independent. 

d 
Tota cèl·lula procedeix per 

divisió d’una altra preexistent. 

e 
Totes les respostes anteriors 

són correctes. 

 

666...   Miller i Urey van demostrar... 

 

a L’origen de la primera cèl·lula. 

b 
L’evolució bioquímica en la Terra 

primitiva. 

c L’origen de la cèl·lula eucariota. 

d L’extinció dels grans dinosaures. 

e L’existència de les cèl·lules. 

 

777...   La cèl·lula animal no posseeix...  

 

a Cloroplasts. 

b Paret cel·lulòsica. 

c Centríols. 

d Flagel. 

e Les opcions a i b. 
 

888...   Una  estructura de la cèl·lula 

animal que no comparteix amb la 

vegetal són els:  

 

a Mitocondris. 

b Cloroplasts. 

c Flagels. 

d Ribosomes. 

e Cap dels quatre. 
 

 


