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CONCEITO

 Cromossomos (Kroma=cor, soma=corpo) são filamentos
espiralados de cromatina, existente no suco nuclear de
todas as células, que coram intensivamente com uso de
corantes citológicos (carmin acético, orceína acética,
reativo de Schiff), composto por DNA e proteínas, sendo
observável à microscopia óptica durante a divisão celular.



CONSTITUIÇÃO

 Em células em intérfase não se
observam à microscopia comum, os
cromossomos individualizados.

 Percebe-se no núcleo apenas o
conjunto dos cromossomos formando
uma massa denominada cromatina.
A cromatina é constituída de
nucleoproteínas (RNA e DNA em
maior parte), além de proteínas
globulares, fosfatídeos e elementos
minerais tais como cálcio e magnésio.
Ela pode se apresentar sob a forma
de eucromatina ou de
heterocromatina.

 A heterocromatina é a parte mais
condensada e de maior coloração por
corantes básicos em núcleos
interfásicos, entretanto parece estar
relacionada com menor atividade
gênica.



O DNA

 O DNA, constituinte fundamental do cromossomo, é formado

por bases nitrogenadas, entre elas as purinas, representadas

pela adenina e guanina, e pelas pirimidinas, representadas

pela citosina e timina.

 No mRNA e timina é substituída pela uracila. A molécula de

DNA é uma hélice dupla helicoidal, em que o filamento

externo é constituído por fósforo e açúcar e a parte mais

interna pelas ligação por pontes duplas de hidrogênio entre

adenina e guanina e triplas entre citosina e timina.



FUNÇÃO DAS HISTONAS, ESTRUTURA E

FUNCIONAMENTO DO DNA

 Vide disciplina do Prof. Heidge



DNA E CROMOSSOMOS

Cromátides irmãs unidas pelo centrômero

Centrômero



PROPRIEDADES DOS CROMOSSOMOS

 Se auto-reproduzem durante as divisões nucleares

conservando suas propriedades morfológicas e

fisiológicas.

 São entidades permanentes no núcleo. Células em

condições de inanição apresentam numero de

cromossomos constante.

 Absorvem luz ultra-violeta ( 2600 Å)

 Nos indivíduos diplóides, cada cromossomo tem seu

homólogo



O DNA está presente 

no núcleo e nas 

mitocôndrias.... ...e arranjado na 

forma de pares 

cromossômicos...

.
Cariótipo humano

...sendo que cada célula 

possui o conjunto de 

cromossomos da espécie 

em duplicata (2n = diplóide),     

portanto 2 alelos 

para cada

gene, locus 

ou marcador



Os cromossomos

contém longas 

cadeias de DNA, onde 

se distribuem os 

genes....

...as cadeias de 

DNA possuem 

fitas duplas

paralelas.....

...que permanecem 

unidas pela interação 

fraca entre os 

nucleotídeos (A=T e 

G=C)



Estruturação do “material genético” (GENOMA) 

dentro de uma célula bovina

(“caixa preta” aberta)

109 pares de bases

(10.000.000.000)

50.000 genes (nos bovinos

~24.500 pares de genes

30 pares de cromossomos

Nos bovinos (2n = 60)

Sequência completa 

publicada (Donimette, 

Science, 04/2009)







ESTRUTURA DOS CROMOSSOMOS

 O cromossomo apresenta a unidade estrutural filamentosa de
DNA que se apresenta em forma de espiral, sendo envolvido por
uma substância protéica denominada matriz. Destacam-se as
seguintes partes:

 Cromômeros- A cromatina não é um filamento uniforme, mas
apresenta em toda sua extensão engrossamentos bastante
irregulares com aspectos de granulações (Cromômeros). Seu
tamanho e localização são constantes para cada cromossomo.

 Cromatídeos ou cromátides - É o resultado da divisão
longitudinal do cromossomo durante a divisão celular.



ESTRUTURA DOS CROMOSSOMOS

• Centrômero- Constrição primária que divide o cromossomo

em dois braços e influi no movimento durante a divisão

celular. Comumente há um centrômero por cromossomo mas

existem organismos dicêntricos ou policêntricos.

• Satélite - Porção terminal de material cromossômico

separado do cromossomo por uma constrição secundária.

• Zona SAT - Região relacionada com a formação do nucléolo

durante a telófase.







ESTUDO DOS CROMOSSOMOS

 O estudo da morfologia dos cromossomos é feito
por fixação e coloração básica. Ele ocorre durante
a metáfase e anáfase da divisão celular, pois os
filamentos apresentam-se mais compactos e
condensados, o que facilita sua visualização à
microscopia óptica.



CLASSIFICAÇÃO DOS CROMOSSOMOS

PELO TAMANHO E POSIÇÃO DO CENTRÔMERO

 Metacêntrico: Centrômero mediano. Os
dois braços tem relação de comprimento
1:1 até 2,5:1. (Forma de V)

 Sub-metacêntrico.: Apresenta-se em
forma de J.

 Acrocêntrico: Centrômero próximo de
um dos extremos do cromossomo.
Relação de 3:1 a 10:1.

 Telocêntrico: Centrômero estritamente
terminal. O cromossomo tem um único

braço.



 Cromossomos homólogos além
de ter mesmo tamanho e
manter a mesma posição
relativa dos centrômero,
apresentam mesma posição de
constrições secundárias,
presença de satélites e
distribuição de cromômeros.



COMO SE TRANSMITEM OS CROMOSSOMOS?



CROMOSSOMOS SEXUAIS E AUTOSSÔMICOS

 em certas espécies, podem ser distinguidos
cromossomos autossômicos (que aparecem aos pares em
todos os indivíduos) e sexuais (cujo número depende do
sexo do indivíduo).

 Exemplo: os machos de algumas espécies, incluindo a
espécie humana, o sexo está associado a um par de
cromossomos morfologicamente diferente de seu
homólogo (heteromórfico). Esses cromossomos são
designados por X e Y. Os demais cromossomos são
denominados de autossômicos



NÚMERO DE CROMOSSOMOS

 O número básico de cromossomos da espécie ou o conjunto
completo de cromossomos diferentes é denominado por
genoma.

 Assim, o genoma humano é representado por 23
cromossomos.

 Em organismos diplóides as células somáticas apresentam
2n cromossomos no qual n veio de seu genitor feminino e os
n restantes do genitor masculino.

 Assim, o estado haplóide, ou gamético, quando a espécie de
referência é diplóide, contém o genoma da espécie.

 Espécies poliplóides, como por exemplo o trigo hexaplóide
(6x = 42), podem tem em seus gametas mais de um genoma.



NÚMERO DE CROMOSSOMOS

Espécie Genoma Nº de cromossomos

Bos taurus, Bos indicus, 
Bos bison

30 60

Capra hircus 30 60

Canis familiaris 39 78

Equus asinus 31 62

Equus caballus 32 64

Homo sapiens 23 46

Sus scrofa 19 38

Orictolagus cunniculus 22 44

Ovis aries 27 54

Gallus domesticus 39* + micro 78* + micro

Peru e Pato 40* + micro 80* + micro

Tatu 32 64



NÚMERO DE CROMOSSOMOS
Espécie Genoma Nº de 

cromossomos

Ervilha 7 14

Milho 10 20

Dália 32 64

Drosophila 4 8

Apis mellifera*
Sistema hapo-diplóide, com partenogênese arrenótoca

16 32

Meliponas (abelhas sem ferrão) 9 18

Trigonini (abelha Jatai) 17 34

Friesemielitta varia (marmelada) 15 30



NÚMERO DE CROMOSSOMOS

Números diplóides de alguns organismos comumente 

estudados

Homo sapiens (humanos) 46

rato 40

mosca 8

verme microscópico 12

levedura 32

cão doméstico 78

galinha 78

milho 20

formiga 2

parasita lombriga 2

crustáceo 200





Montando um cariótipo

Bovino, 2n=60



cariótipos

Suíno, 2n=38

galo, 2n=78, com 

microcromossomos



cariótipos

Suíno, 2n=38



ESTUDOS

FILOGENÉTICOS



CARIÓTIPO DE UM BOS INDICUS



COMPARANDO

CARIÓTIPOS



CARIÓTIPO DE UM EQUINO, COM BANDA C



Cariótipos com bandeamento

Suíno, 2n=38



HOMO SAPIENS



ABERRAÇÕES NUMÉRICAS - EUPLOIDIAS

 Euploidias
A alteração é multiplo exato do número haplóide (n). A
sobrevivência de um indivíduo totalmente euplóide é
impossível, e quase todos os casos de triploidia (3n) ou de
tetraploidia (4n) somente foram observados em abortos
espontâneos. Raros foram os casos que chegaram a termo e,
mesmo assim, eram de natimortos ou de morte neonatal

 A triploidia provavelmente resulta de falha de uma das
divisões da maturação no ovócito ou, geralmente, no
espermatozóide.

 Os tetraplóides sempre são 92, XXXX ou 92, XXYY,
resultantes em geral de uma falha da conclusão de uma
divisão por clivagem inicial do zigoto.



ABERRAÇÕES NUMÉRICAS - ANEUPLOIDIAS

Há um aumento ou diminuição de um ou mais pares de
cromossomos, mas não de todos. A maioria dos aneuplóides
apresenta trissomia (três cromossomos em vez do par normal
de cromossomo) ou, menos freqüente, monossomia (apenas um
representante de um cromossomo).

O mecanismo cromossômico mais comum da aneuploidia é a
não-disjunção meiótica, uma falha da separação de um par de
cromossomos durante uma das duas divisões meióticas.
As consequências da não-disjunção durante a meiose I e a
meiose II são diferentes:



QUANDO O ERRO OCORRE NA MEIOSE I, OS GAMETAS

APRESENTAM UM REPRESENTANTE DE AMBOS OS MEMBROS DO

PAR DE CROMOSSOMOS OU NÃO POSSUEM TODO UM

CROMOSSOMO:



QUANDO O ERRO OCORRE NA MEIOSE II, OS GAMETAS ANORMAIS

CONTÉM DUAS CÓPIAS DE UM CROMOSSOMO PARENTAL (E

NENHUMA CÓPIA DO OUTRO) OU NÃO POSSUEM UM CROMOSSOMO



ABERRAÇÕES ESTRUTURAIS DOS CROMOSSOMOS

 Durante a interfase quando os cromossomos
estão mais distendidos e metabolicamente ativos,
eles são mais vulneráveis a variações do
ambiente que provocam rupturas de sua
estrutura. As aberrações estruturais dos
cromossomos resultam de quebra cromossômica
seguida de reconstituição em uma combinação
anormal.



OS REARRANJOS ESTRUTURAIS

EQUILIBRADOS E NÃO-EQUILIBRADOS

 Rearranjos não-equilibrados: Quando o 
conjunto cromossômico possui informações a mais 
ou a menos. Os rearranjos não-balanceados 
envolve:
 Deleção

 Duplicação

 Cromossomos em anel

 Isocromossomos

 Cromossomos dicêntricos

 Translocação

 Recíprocas

 Robertsoninas



OS REARRANJOS ESTRUTURAIS

EQUILIBRADOS E NÃO-EQUILIBRADOS

 Rearranjos equilibrados: Quando o conjunto 

cromossômico possui o complemento normal de 

informações.Todas as informações genéticas estão 

presentes, mas acondicionadas de modo diferente. Os 

rearranjos não-balanceados envolvem:

 Inversão

 Translocação



CITOGENÉTICA MOLECULAR

Pinkel et al. (1986): Aplicações de técnicas de 
biologia molecular em preparações 
citogenéticas: sondas marcadas com 
fluorocromos

 Identificação de rearranjos cromossômicos de 
novo e cromossomos marcadores

Detecção de alterações cromossômicas em
núcleos interfásicos

Estudo da estrutura e função de regiões 
cromossômicas específicas



TECNOLOGIAS DE CITOGENÉTICA 

MOLECULAR

FISH: Hibridação in situ fluorescente 
(aneuploidias, rearranjos, amplificação)

SKY: Cariotipagem espectral (alterações 
estruturais - translocações)

M-BAND: Bandamento colorido (inversão, 
deleção/duplicação) 

CGH: Hibridação Genômica Comparativa 
(perdas ou ganhos cromossômicos)

Array-CGH: maior resolução (desbalanços 
genômicos)



TRANSLOCAÇÕES CROMOSSÔMICAS
Exemplos

 t(2;5)(p23;q35) - Linfoma anaplásico de células grandes

 t(8;14) - Linfoma de Burkitt (c-myc)

 t(9;22)(q34;q11) - Cromossomo Filadélfia, Leucemia mielóide crônica, Leucemia linfóide aguda

 t(11;14) - Linfoma de célula do manto (Bcl-1)

 t(11;22)(q24;q11.2-12) - Sarcoma de Ewing

 t(14;18)(q32;q21) - Linfoma folicular (Bcl-2)

 t(17;22) - Dermatofibrosarcoma protuberans

 t(15;17) - Leucemia promielocítica aguda

 t(1;12)(q21;p13) - Leucemia mielóide aguda

 t(9;12)(p24;p13) - Leucemia mielóide crônica, Leucemia linfóide aguda (TEL-JAK2)

 t(X;18)(p11.2;q11.2) - Sarcoma sinovial

 t(1;11)(q42.1;q14.3)- Esquizofrenia

Onde t(A;B) é usada para denotar a translocação entre um

cromossomo A e um cromossomo B.

Onde (p1;q2) indica a localização precisa no cromossomo para os

cromossomos A e B respectivamente - com p indicando o braço

curto do cromossomo, q indicando o braço longo e os número após

p e q se referindo às regiões, bandas e sub-bandas quando os

cromossomos são corados e observados em um microscópio.

Imagem: Mikael Häggström



ESTUDO INDUZIDO 3

 Explique as diferenças entre as seguintes aberrações estruturais 
dos cromossomos e suas implicações no fenótipo dos animais
a) não equilibradas ou não balanceadas

 Deleção

 Duplicação

 Cromossomos em anel

 Isocromossomos

 Cromossomos dicêntricos

 Translocação
 Recíprocas

 Robertsoninas

b) equilibradas ou balanceadas
 Inversão

 Translocação

c) Qual a relação existente entre DNA e cromossomos? 
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