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           Bacteriile au dimensiuni foarte mici, în medie 0,5-1 µm x 3-6 µm. Cele mai mici 

aparțin genului Mycoplasma și au diametrul 125-250 nm. Cele mai mari pot ajunge la 10-20µm 

lungime, iar în cazul formelor filamentoase, în mod excepțional, chiar la 500 µm (Saprospira 

grandis). Sub raportul dimensiunilor cele mai mici bacterii se suprapun virusurilor mari (Poxvirus), 

vizibile la microscopul fotonic, iar cele mai mari depășesc mărimea celor mai mici protiste 

eucariote. 

Deoarece celulele diferă mult ca formă, Stanier (1970) recomandă volumul ca unică bază 

satisfăcătoare de apreciere a mărimii bacteriilor. Volumul celulei bacteriene poate fi apreciat cu 

ajutorul formulelor de calcul aplicate corpurilor geometrice regulate. 

Suprafața celulei bacteriene se poate calcula încadrând bacteriile într-o formă geometrică 

regulată, pe baza dimensiunilor celulei. 

Exemple: 

1,104x10-9 cm2 (Mycoplasma), 

35,340x10-9 cm2 (Escherichia coli), 

12 576 x10-9 cm2 (Saprospira grandis). 

Densitatea sau greutatea specifică a celulei bacteriene vii (în stare umedă) variază între 

1,07 și 1,32. Valoarea acestui indice este în funcție de proporția relativă a substanțerlor celulare cu 

densitate diferită de cea a apei (D=1). Lipidele au densitatea sub 1,0, glucidele 1,4-1,6, 

proteinele1,5, acizii nucleici 2,0, sărurile minerale 2,0-2,5. 

Deoarece compoziția chimică a bacteriilor este variabilă chiar la aceeași specie, în funcție de 

condițiile de mediu sau de vârsta celulei, densitatea lor este caracteristică numai în raport cu 

anumite condiții de creștere. Celulele tinere, care sunt turgescente, au o densitate mai mică decât 

cele bătrâne, iar la bacteriile cultivate pe medii lichide valoarea ei este mai mică decât la cele 

cultivate pe medii solidificate. Datorită densității lor mici, bacteriile rezistă la sedimentare spontană 

în medii gazoase și lichide, din care însă pot fi separate prin centrifugre. 

Greutatea unei bacterii poate fi calculată împărțind greutatea unei anumite mase de cellule 

la numărul unităților componente. Celulele de Escherichia coli, care sunt de 500 de ori mai mici 



decât o celulă vegetală sau animală de dimensiuni medii (Ø 10 µm), au o greutate de 1012 dal, 

respectiv de 6 x 106 dal ori mai mare decât greutatea unei molecule de apă (g.m.=18 dal.) 

Raportul dintre suprafața celulei și greutate are o valoare foarte ridicată la bacterii. În cazul 

unui coc cu diametrul de 1 µm acest raport este de ~ 55 000, la E. coli ~ 81 000, la Chlamydia ~ 

193 000, iar la Mycoplasma ~ 290 000. Același raport la om (24000 cm2/70 000 g)este de 0,342, 

respectiv de 84 146 ori mai mic decât la Bacillus megaterium, de 239 233 ori mai mic decât la 

Escherichia coli, și de 850 611 ori mai mic decât la Mycoplasma. Datorită raportului foarte mare 

dintre suprafața și volumul bacteriilor, comparativ cu alte organisme, asemănător aceluia al 

particulelor de substanțe în state de dispersie coloidală, o cantitate mică de bacterii, de exemplu 1 g 

de Escherichia coli, care conține 1,8 x 1012 celule însumează o suprafață totală de contact cu 

mediul de circa 56 000 cm2; pentru comparative menționăm că 1 g celule de drojdie conține 8,3 x 

109 celule, care au o suprafață de 9 100 cm2. 

Mărimea considerabilă a acestei suprafețe reactive de la interfața celulară . mediu este 

deosebit de importantă, deoarece, practic toate substanțele care intră și ies din celulă trec prin 

această zonă. Teoretic, pe baza unor considerente de ordin biologic și biochimic, limita inferioară 

de mărime a unei celule bacteriene este determinată de posibilitatea ei de a conține toți 

constituenții necesari pentru creștere și diviziune, respectiv un număr minim de enzyme diferite 

(probabil câteva sute), aflate fiecare într-un număr variabil de molecule, acizi nucleici, glucide, 

lipide etc. Cea mai mică bacterie vizibilă la microscopul fotonic are dimensiuni foarte apropiate de 

această limită moleculară necesară pentru menținerea funcțiilor celulare. Celulele cu dimensiuni 

mai mici nu ar fi fizic suficient de cuprinzătoare pentru a conține întreg echipamentul enzimatic și 

moleculele necesare pentru viață. 

În cazul microorganismelor eucariote, limita cea mai mică de mărime este determinate de 

limitări structurale: cele mai mici protiste eucariote sunt algele din genul Micromonas (M. 

pulsatilla 1-1,5 µm) cu un singur cloroplast și o singură mitocondrie, care alături de nucleu ocupă 

ceaq mai mare parte din celulă. Orice reducere de dimensiuni dincolo de această limită nu se poate 

face decât prin eliminarea unui organit celular, fără de care însă funcțiile metabolice ar înceta de 

îndată. Ca regulă generală, celulele eucariote sunt însă mai mari decât cele procariote și conțin 

structuri absente la procariote. Celulele procariote nu pot depăși anumite limite de mărime și, în 

general, nu pot ajunge la dimensiunile foarte mari ale celulelor eucariote. 

Chiar aici, pe Pamant, găsim forme stranii de viață. Poate unele chiar ne vor ajuta să 

identificăm viața extraterestră atunci când o vom întalni. Nanobacteria ne-a arătat că va fi greu să 

decidem dacă anumite formațiuni microscopice sunt cu adevărat vii. Cele mai mici bacterii au o 

mărime de 200 nanometri, însă nanobacteriile sunt sub acest prag de limită a vietii stabilite de 

comunitatea științifică. Nanobacteria este numele propus pentru niște organisme de dimensiuni 



foarte mici. Nanobacteria a pornit de la observații făcute asupra unor formatiuni geologice, 

incluzând și meteoriți. Câțiva cercetători au susținut ca au descoperit cea mai mica vietate existentă. 

Însă dimensiunea lor este cu mult sub limita minimă admisă pentru existența vieții; viața pentru a 

putea exista, trebuie să aibă cel putin 200 nanometri. 

Nanobacteriile au fost descoperite în anul 1994 de către cercetătorii finlandezi E. Kajander, 

E. Tahvanien, N. Ciftcioglu si I. Kuronen în culturi cu celule de sânge uman și de bovine. Într-o 

lucrare au arătat că particulele erau capabile să se înmulțească. Particulele biologice erau autonom 

replicante. 

În 1996, oamenii de știință NASA din Houston au raportat existența în fosile a unor nano-

organisme într-un  meteorit  de 4.5 miliarde de ani de pe Marte, care sa prăbușit pe Pământ în 

Antarctica cu aproximativ 13.000 de ani în urmă. Oamenii de știință au sugerat inițial că aceste mici 

fosile în formă de ou (20-100nm) au fost dovezi ale unor forme de viata extra-terestre vechi pe 

planeta rosie. Dar cercetările lor au fost contestate de mulți. Una dintre obiecțiile principale a fost că 

dimensiunea minimă pentru  ca un organism să fie în viață și să organizeze tot materialul genetic- 

enzimatic esențial pentru viață este considerat a fi 200 Nm. Cu toate acestea, recent, dezbaterea a 

fost reînnoită prin descoperirea oamenilor de știință australieni a unui nou tip de formă de viață, de 

zece ori mai mică decât  cele anterior cunoscute. Oamenii de știință de la Universitatea din 

Queensland au descoperit forme de viață în miniatură într-un eșantion de roci din adâncime sub 

fundul mării Australiei  de Vest. Descoperirea a fost facută accidental când oamenii de știință din 

Queensland au efectuat examinări de rutină microscopice, al probelor de roci, ca parte a unui 

proiect de consultanta pentru o companie de petrol. 

Măsurând mai puțin de 20 de nanometri - sau 20 de milionimi de milimetru - așa-numitele 

"nanobes" nu sunt doar mai mici decât orice alt  formă de viață face observată anterior, dar ele sunt, 

de asemenea, mai mici decat se credea posibil în temeiul teoriei biologice actuale. 

Experimentele,  în continuare și observarea în laborator au arătat că structurile au fost capabile de 

creștere. S-a costatat de aemenea existența ADN în aceste structuri. John Cisar a reluat 

experimentele și a izolat particulele nanobacteriilor și apoi a încercat să le multiplice în laborator. 

Așa cum aștepta, nanobacteriile nu s-au multiplicat și nici nu a identificat proteine sau material 

genetic în jurul lor. 

Concluzia la care a ajuns cercetătorul este că “nanobacteriile” erau de fapt nanocristale, 

lipsite de funcțiile pe care le îndeplinesc organismele vii. Rezultatele finlandezilor reprezentau 

consecința unor contaminări cu material existent în culturile de celule.  

Problemele păreau rezolvate, însa n-a fost asa. Câteva echipe de cercetători din SUA, 

Germania, China si India au descoperit nanobacterii în pietrele de la rinichi și vezica biliară. 

Tratamentele cu antibiotice s-au dovedit eficiente, iar asta însemna că nanobacteriile sunt vii. 



Kanjer le-a numit “nanoparticule calcifiante”, pentru a evita controversele nanobacteriei. 

Nanobacteriile pareau vii, dar experimentele au continuat. În 2004, câțiva cercetatori de la Clinica 

Mayo au obinut alte rezultate, nanosferele lor se înmulțeau în medii de cultură și păreau a conține 

ADN. Echipa a continuat cercetarea, folosind tehnica spectromicroscopiei. Totul a mers bine, doar 

că lipsea totuși semnătura ADN-ului. 

În anul 2006 a fost descoperită o arheobacterie cu dimensiuni de 0,006 microni cubi și i s-a 

putut analiza genomul, deci un microorganism sub dimensiunile considerate a fi minime pentru 

existența vieții. Aceasta descoperire a arătat ca organismele pot fi cu mult mai mici decât limita 

stabilită de comunitatea științifică. 
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