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Núcleo Interfásico



Núcleo e seus componentes

 Carioteca ou envoltório nuclear 

 Nucléolo

 Nucleoplasma ou cariolinfa

 Cromatina (DNA)
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Núcleo e Envoltórios: Poros
A quantidade de 
poros permite a 
passagem de 
componentes 
necessários ao 
metabolismo do 
núcleo. 

Complexos 
protéicos 
constituídos por  
mais de 50 
diferentes 
proteínas 
associadas.





Tipos de Cromatina

As bandas observadas em um cromossomo podem ser de dois tipos:

• Eucromatina
- Não condensada e fracamente corada
- Genes ativos

• Heterocromatina
- Condensada e densamente corada
- Genes inativos

OBS: Essas diferenças sao ocasionadas devido aos diferentes 
níveis de empacotamento do DNA naquela região.



Nucléolos

 Função: Local de síntese 
dos ribossomos.

 Estrutura nuclear não 
delimitada por membrana. 

 Tamanho e forma 
dependem da atividade 
celular. 

 Células tumorais podem 
apresentar uma quantidade 
maior de nucléolos



Cromossomos

A perpetuação da vida depende da habilidade das 
células de copiar, transmitir e armazenar a 

informação genética.

Nome Vulgar Espécie Número de pares 
Cromossomos

Ser Humano Homo sapiens 23
Gato Felis domesticus 19

Mosquito Culex pipiens 3
Galo Gallus domesticus 39

Cavalo Equus caballus 32



Cromossomos: cariótipo

• O cariótipo de um indivíduo é a análise do seu conjunto cromossômico
através de técnicas citogenéticas que permitem a marcação dos
cromossomos com corantes específicos.

• Os corantes utilizados são capazes de evidenciar um padrão de bandas
que é especifico de cada cromossomo.

• O padrão de bandas observado para cada cromossomo é quase que
invariável dentro de indivíduos de uma mesma espécie.

• Tal padrão é, portanto de extrema importância na citogenética para a
identificação de alterações na estrutura cromossômica que possam ter
relevância para genética médica.

• O cariótipo é feito com cromossomos metafásicos.



Cromossomos: cariótipo

Através de técnicas de coloração, cada par de cromossomos pode ser 
reconhecido e diferenciado dos outros pares de cromossomos de uma célula.



Cromossomos: cariótipo

Através de técnicas de coloração, cada par de cromossomos pode ser 
reconhecido e diferenciado dos outros pares de cromossomos de uma célula.



Cromossomo: Estrutura que contém uma longa molécula
de DNA associada a proteínas histonas, visível ao microscópio
óptico em células metafásicas.

Proteína 
histona

Condensação

Cromossomo

DNA

Cromossomos



Primeiro Nível de Organização: o Nucleossomo

Associação de DNA + Histonas: o DNA 
se enrola duas vezes na histona



Segundo Nível de Organização: o Solenóide

Enovelamento: nucleossomos se arrumam um por sobre o outro 
formando uma estrutura em forma de zig-zag

A formação dessa estrutura é auxiliada por proteínas que 
funcionam como um “grampo”, prendendo cada nucleossomo 

entre si, dando à fibra de cromatina uma aparência de solenóide.



Como um colar de contas



Segundo Nível de Organização: o Solenóide



Terceiro Nível de Organização: Arcabouço
Após a formação do solenóide um complexo de proteínas não-histona 

vão servir como o arcabouço organizador para o último nível de 
empacotamento observado na metáfase.



Quarto Nível de Organização: Super-Helicoidização



Estrutura Final do Cromossomo
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