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DBH4.-Zelula Bizia.

Zelula bizia

1.- Zelularen aurkikuntza:

Ondoko taulan, zelulari buruzko ikerketen garapena aurkezten da, 1665tik 1855ra bitateko urteetan. Azpimarratzekoa da Teoria zelularra sortu 
zuten zientzilarien izenak eta data: Schleiden, Schwann eta Virchow. Ondorengo orrialdean Teoria zelularrak  zer esaten duen ikus daiteke.
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2.- Teoria zelularra: Teoria honek baieztapen hauek egiten ditu:

a)- Bizidun guztiok salbuespenarik gabe, zelulaz osaturik gaude. Egiturazko 
unitatea da.

b)- Bizi funtzio guztiak (harreman , ugal eta elika funtzioak) egin ditzakeen 
unitaterik sinpleena da. Unitate funtzionala da.

c) – Zelula guztiak aurretik existitzen den beste zelula batetik datoz. Unitate 
genetikoa da (sormen unitatea).

3.- Bizidunen antolaketa mailak:

Ezkerreko eskemak bizidunek duten antolaketa mailak 
erakusten ditu. Ikusten denz, maila biotikoa (bizia) 
zelularekin hasten da. Teoria zelularrak dion bezala, 
zelula da bizirik dagoen elementurik sinpleena.

DBH 3. mailan, ehunak, organoak, aparatuak eta 
sistemak ikasi genituen. Orain, DBH 4. mailan, zelula 
ikasiko dugu (Unitate Didaktiko honetan) eta urrengo 
Unitate Didaktikoan, Ekosistemak. 
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4.- Zelula motak: diseinu zelularrak.
a) Zelula prokariotoa b) Zelula eukariotoa

Zelula Prokariotoa Zelula Eukariotoa
Lehenago sortu ziren Lurra planetan (duela 3.800 miloi urte); hasierako zelulak 

prokariotoak omen ziren 
Beranduago sortu ziren (duela 1.500 miloi urte). Margulis-en teoriaren arabera, bi 

prokariotoren arteko endosinbiosis prozesuaren bitartez.
Teoria   endosinbiontearen azalpena (animazioa).   

Oso txikiak dira, eukariotoak baino (0.5 X 2 mikra Escherichia coli). Solik bizidun 
zelulabakarrak eraikitzen dira.

Prokariotoak baino handiagoak (zelula eukarioto txiki bat : 8 mikra, globuxka 
gorriak  kasu). Bizidun zelulabakarrak eta zelulanitzak eraiki daitezke.

Organoxka kopuru gutxirekin. Nukleorik ez dago. ADN molekula zitoplasma erdian 
dago eta harizpi zikliko bat  da

Organoxka kopuru handiagorekin. ADN molekulak Nukleo barnean gorderik daude 
eta ez dira molekula ziklikoak, harizpi irekiak dira.

Bakterioak, alga urdinak (zianobakterioak) , mikoplasmak …. Diseinu eukariotoak Animali zelulak eta Landare zelulak sortu ditu.

http://www.bionova.org.es/animbio/anim/endosimbiosis.swf
http://Teoria/
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5.- Zelula eukariotoaren elementuak: Laguntza Zelula   eukariotoa (irudiak eta azalpenak)   

Bildukiak

Pareta zelular zelulosikoa Gehiengoa, zelulosaz osaturik dago (papera bezala). Soilik, 
landare zelula eukariotoetan existitzen da. Landare zelula 
erabat inguratzen du, mintz plasmatiko kanpotik. Trinkoa da, 
landare zelulen forma poliedrikoa eragiten du. Mintz 
plasmatikoa baino zabalagoa da. 

Landare zelula helduetan (hazkunde fasea bukatu dutenak) 
erabat garatzen da; zelula enbrionarioetan (meristemoak) ez da 
erabat eratzen eta zelula hauek “malgutasuna” mantentzen dute 
eta mitosia burutzen dute.

Mintz plasmatikoa
Mintz plasmatikoaren egitura (animazioa). 
Mintz   plasmatikoaren egitura (videoa)    

Lipidoz eta molekula proteinikoz (eta glukoproteinaz) osaturik 
dago. Zelula mota guztietan  aurkitzen da. Geruza biguina, 
bizia (etengabe beregiten eta berrizten ari da eta) eta 
egokikorra da. 

Funtzio biologikoak: Sarrera eta irteerak (materia eta energia) 
kontrolatzen ditu; harreman funtzioa bideratzen du; zelularen 
nortasuna adierazten du (zelula mota eta nortasun indibiduala). 

http://www.bionova.org.es/animbio/anim/Membrana/Membrana.html
http://Mintz/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/animaciones/membr.swf
http://www.bionova.org.es/animbio/anim/cell/celula.htm
http://www.bZelula/
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Zitoplasma

Zitosol-a Zopa elikagarri bat da, urez eta zenbait gatz mineral eta molekulaz osaturiko disoluzioa. Zopa honetan, flotaka, morfoplasmaren 
elementuak daude.

Morfoplasma

Mitokondrioa:
Mitokondrioaren irudia
Mitokondrioak(bideoa)

Energia lortzeko organoxkak dira. Zitoplasman daude, landare eta animali zeluletan. Bi 
mintz dituzte; barneko mintzak gandor mitokondrialak sortzen ditu. Barneko ganbara 
matrizea da eta bertan erribosomak eta ADN molekula zikliko batzu egoten dira.

Kloroplastoa:
Kloroplastoa   (animazio azalduta).   

Soilik landare zeluletan; organoxka hauetan, fotosintesia burutzen da. Kloroplastoak ez dira 
garatzen sustraien zeluletan, iluntasunean daude eta. Kloroplastoek bi mintz dituzte; 
barnekoa tilakoide eta grana izeneko egiturak sortzen ditu. Barneko ganbara estroma 
deitzen da eta erribosomak eta ADN molekula ziklikoak aurkitzen dira, flotaka. Grana 
izeneko egituretan klorofila molekulak aurkitzen dira.

Erribosomak: Bikor txikiak dira, proteinen sintesian ezinbestekoak dira; ARN eta proteinaz osatzen dira.

Sare endoplasmatiko Zurruna (S.E.Z): Poltsa zapaleko sare bat da; mintz nuklearretik eratortzen da. Kanporatzeko proteinen 
“biltoki dinamikoa” da. Gainazalean erribosoma itsasirik daude (“itxura zimurtsua ematen 
dute”).

Sare endoplasmatiko Leuna (S.E.L.) Sare tubularra, erribosomarik gabea (“itxura leuna”). Zenbait lipidoren eraketarekin 
erlazionatuta dago. Toxiko batzuren deuseztatzea burutzen da sare honetan.

Diktiosoma (Golgi-ren aparatua):
Sare   endoplasmatikoa eta diktiosoma.    

S.E.Z-arekin jarraitasunean dago; poltsa sistema bat da. Sistema honetan S.E.Z-tik datozen 
proteinei molekula gluzidikoak eransten zaie; sortzen diren glukoproteinak kanporantz doaz. 

Lisosomak: S.E.Z-tik eratortzen diren poltsak dira; “hidrolasaz” (uretan) beterik daude, liseriketarako.

Jariaketa xixkuak: Diktiosomatik eratortzen diren poltsak dira; mintzarekin bat egin ondoren, daramaten 
substantziak kanporatzen dute.

Zentrosoma( Zentrioloak eta mikrohodiak): Animali zeluletan soilik behatzen dira; bi zentriolo eta mikrotubulu proteinikoz osatzen dira. 
Zentrioloak egitura zilindriko oso txikiak dira, proteinikoak. Ugalketa zelularreko 
prozesuetan  (Mitosia, Meiosia) parte hartzen dute; zilioak eta flageloen sorreran ere bai.

Zilioak eta flageloak:
 Flageloak   eta zilioak (animazioa).   

Zentrosomatik eratortzen dira. Higidurarako organoxkak dira, zelularen desplazamendua 
ahalbitzen dute eta /edo ingurune likidoan korronteak eragiten dute. Flageloak oso luzeak 
izaten dira (zelula bera baino) eta kopuru txikitan agertzen dira; zilioak motzak eta ugariak 
izaten dira.

Bakuoloak: Animali zeluletan ugariak eta txikiak; landareetan, handiak baina kopuru txikitan. 
Erreserbak gordetzeko poltsak dira (ura, almidoia ...)

Zitoeskeletoa:
Zitoeskeletoa   (bideoa)   

Mikrohariz eta mikrohodi proteinikoz osaturiko sarea; euste funtzioa egiten du. Korronte eta 
desplazamendu zitoplasmatikoak bideratzen du.

http://www.bionova.org.es/animbio/anim/citosk/citosk.html
http://Zitoeskeletoa/
http://www.bionova.org.es/animbio/anim/golgi/rendgolgi1.swf
http://Sare/
http://www.bionova.org.es/animbio/anim/mitocondria/mitocondria.html
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/MITOCONDRIAS_archivos/image002.jpg&imgrefurl=http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/MITOCONDRIAS.htm&h=312&w=312&sz=16&tbnid=g1WfNYPuGBKGnM:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dmitocondria%2Bimagen&zoom=1&q=mitocondria+imagen&hl=es&usg=__Sr-w9ueDbP8aD9pE_3YR0iyDKwg=&sa=X&ei=xeJcTcDtF8bY4galmNncCg&ved=0CBwQ9QEwAQ
http://www.bionova.org.es/animbio/anim/flagellum.swf
http://Falgeloak/
http://www.bionova.org.es/animbio/anim/cloroplasto.swf
http://Kloroplastoa/


6
DBH4.-Zelula Bizia.

A) Mintz plasmatikoa, zitoeskeletoa B) Nukleoa, S.E.Z eta S.E.L         C) Diktiosoma

1(Nukleoloa),2(Nukleoa), 3 (Erribosoma itsasita), 4(Jariaketa xixkua), 5(SEZ), 
6(Diktiosoma), 7(Mintz plasmatikoa), 8(SEL), 9(Mitokondrioak), 
10(Bakuoloa), 11(Zitoplasma), 12 (Lisosoma).

E) Kloroplastoa 
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Nukleoa

Mintz nuklearra Bikoitza da; kanpoko mintza sare endoplasmatikoarekin jarraitasunean dago. Poru nuklearren bitartez, 
nukleoplasma eta zitoplasma komunikaturik daude.

Nukleoplasma Betiko zopa elikagarriz beteta dago (ura, ioiak, aminoazidoak, gluzidoak …) baina substantzia berezi bat 
aurkitzen da, beste inon ez dagoena: kromatina. Kromatina susbtantziak egitura harizpikari trabatua du; 
harizpi bakoitza kromosoma bat da. Gizakiaren zelulen nukleoan, 46 kromosoma daude, kromatina 
osatzen dutenak. Kromosomak ADN molekulaz eta proteinaz osatzen dira eta biziduna eraikitzeko eta 
funtzionarazteko  “informazioa” gordetzen dute.

Kromatinaren egitura.
Nolakoak dira kromosomak?

http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html
http://www.bionova.org.es/animbio/anim/cromatina.swf
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Aurreneko orrialdetan, animali zelula eta landare zelula eukarioto baten irudikapen orokorra aurkezten da, organoxka guztiekin.

Berpasoa egiteko baliabide orokorrak:
Zelula eukariotoaren morfologia.

Zelula   eukariotoa. Azalpen bizia.   
Zelula eukariototik paseatzen. 

Zelula   barnetiko bidaia.    

http://www.bionova.org.es/animbio/anim/cellinteract.swf
http://wwwZelula/
http://www.bionova.org.es/animbio/anim/biovisions/BioVisions.html
http://Zelula/
http://www.bionova.org.es/animbio/anim/cell/ect.htm

