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Propriedades importantes dos cromossomos 



Célula procariótica 
Do grego significando pre-núcleo, pois os cromossomos não estão contidos em 
uma organela nuclear separada 
 

Em procariotas é comum a presença de uma única fita circular de DNA 
cromossômica numa região do citoplasma chamada de nucleoide. 



Citoplasma encerrado pela membrana celular, que regula a entrada de nutrientes 
e a excreção de sub produtos do metabolismo. 
Mais externamente existe a parede celular que da suporte a célula evitando 
qualquer quebra. Certos tipos de bactérias possuem uma segunda membrana na 
fase externa da parede celular 



Célula eucariótica 



Célula eucariótica 

O nome eucariota deriva do grego e quer dizer núcleo verdadeiro, este tipo de 
célula é encontrado em protistas unicelulares e fungos tipo levedura, e em espécies 
mais complexas como plantas, animais e outros tipo de fungos. 
 
A célula eucariótica é compartimentalizada o que significa que existem dentre dela 
membranas internas que separam espaços altamente especializados 



Sobrenadante 

Sedimento 

Soro 

Células sangüíneas 

Sobrenadante descartado 
e as células 
ressuspensas em solução 
hipotônica, causando 
aumento do turgor celular 

Solução hipotônica 



A amostra é submetida a 
uma nova centrifugação para 
concentrar as células. As 
células são ressuspensas em 
solução fixadora, coradas e 
colocadas em lâmina de 
vidro 













Divisão Célular 





























Reprodução Sexuada 













ovótide 

Óvulo maduro 
Até profase I 
Estaciona 

Fase embrionária puberdade 

Retomada pouco antes de cada ovulação 
Fecundação 

A segunda divisão só é completa após fecundação 

Espermatócito secundário 

Espermatogônia 
Cresce e origina 
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A teoria da herança cromossômica e os 
cromossomos sexuais 
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