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Célula procarionte e eucarionte



NÚCLEO
Descoberto por Robert Brown (1773 – 1858) => “fundamental às 

células”

Presente somente - nas células eucarióticas 

FORMA e QUANTIDADE: Depende da célula em que se 

encontra.



Núcleo – do latim Nucleus, noz da amêndoa, caroço de oliva.

O termo, originalmente, era o diminutivo de Nux, noz. Depois

passou a designar o caroço da fruta. A palavra no seu sentido

científico atual (núcleo) foi introduzida por Robert Brown,

em 1831, ao descrever o núcleo das células vegetais. No

grego a palavra utilizada para núcleo é Caryon, no

entanto é utilizada somente em termos compostos

http://www2.unifesp.br/dmorfo/Prof%20Man

oel%20Histologia/Dicionario%20etimologico

.pdf

Etimologia de termos Morfológicos
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Balbiani (1893) 

• Uma ameba é seccionada em duas partes,

uma com núcleo e outra sem ele. O pedaço

nucleado vive normalmente após a divisão,

enquanto o anucleado morre 20 dias

depois. Se pouco tempo depois o pedaço

anucleado recebe o núcleo de outra

ameba, ele passa a se alimentar

novamente, se locomover e se reproduzir



Hämmerling 1930





Núcleo Celular

Portador dos fatores 

hereditários e  

controlador das 

atividades 

metabólicas



Clonagem

Dolly

Prof. Ian Wilnut, do Instituto 

Roslin, da Escócia

Wilmut I, Schnieke E, McWhir J, Kind AJ,

Campbell HS. Viable offspring derived from fetal

and adult mammalian cells. Nature 1997;385:810-3

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-oUWlUKSxMLY%2FVwPLiDRuiCI%2FAAAAAAAAAtk%2FONdu1Eyb38wk9rkYMgXyoaV2-RPiZNeHg%2Fs400%2FDolly.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fculturapopeciencia.blogspot.com%2F2016%2F04%2Fclones-verdade-da-ficcao.html&docid=vaVXHg2357IBvM&tbnid=GyK7rK5iscS-KM%3A&vet=1&w=360&h=270&client=firefox-b&bih=657&biw=1366&ved=0ahUKEwiUnYCOxLbSAhWGi5AKHVr-AWMQxiAIFSgB&iact=c&ictx=1


Dolly Parton 

Dolly está embalsamada e exposta no Museu

Real da Escócia, em Edimburgo





Clonagem

Xu Xiaochun, diretor do laboratório de

clonagem chinês



Núcleo celular



Distintas formas de núcleos



COMPONENTES DO NÚCLEO
Dividido em 4 partes: 

a) CARIOTECA (ENVELOPE NUCLEAR); 

b) CROMATINA;

c) NUCLÉOLO;

d) NUCLEOPLASMA (CARIOLINFA) 





Nucléolo

A principal função do nucléolo é a produção

de subunidades que formam os ribossomos.

Os ribossomos são conhecidos para

produzir / fabricar proteínas e, portanto, o

nucléolo desempenha um papel indireto na

síntese de proteínas.







Núcleo celular





Núcleo celular







COMPONENTES DO NÚCLEO
a) CARIOTECA (ENVELOPE NUCLEAR)

• Delimita o espaço intra-extracelular;

• Estrutura Complexa: 2 MP justapostas + Lâmina Nuclear +

Poro 



Complexo do poro













Lâmina nuclear





Cromatina sexual



Cromatina Sexual

É o nome dado ao cromossomo X inativo e condensado das
células que constituem as fêmeas de mamíferos.
A presença ou não de cromatina sexual permite análise com
diagnóstico citológico do sexo genético.



Nucleoplasma

• Cariolinfa, nucleoplasma, hialoplasma

nuclear ou suco nuclear, é uma massa

incolor constituída principalmente de

água, proteínas e outras substâncias, o

que faz com que o nucleoplasma seja

muito parecido com o hialoplasma. Sua

função é preencher o núcleo celular que

contém os filamentos de cromatina e o

nucléolo



Ciclo Celular

• O ciclo celular: processos que ocorrem desde a formação

de uma célula até sua própria divisão em duas filhas,

tendo natureza cíclica. A célula se divide originando duas

descendentes, com divisão do núcleo (mitose ) e divisão

do citoplasma (citocinese). A etapa seguinte, é

compreendida no espaço entre duas divisões celulares

sucessivas e foi denominada de interfase.

http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm

http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm


NÚCLEO 
INTERFÁSICO:

A) Cromatina: Estrutura e 
Função



CROMATINA

• Composição química

– DNA

– RNA

– Histonas

– Proteínas não 
Histônicas

– Enzimas nucleares



Núcleo interfásico

Cromatina pode estar compactada ou descompactada



TIPOS DE CROMATINA



Eucromatina – Regiões eletrolúcidas

Heterocromatina – Regiões eletrodensas



Ciclo celular



Ciclo Celular

• Período G1: intensa síntese 

de RNA e proteínas e 

aumento do citoplasma.

• PERÍODO S: Este é o 

período de 

síntese,duplicando seu DNA.

• PERÍODO G2: tempo 

adicional para o crescimento 

celular assegurando 

completa replicação do DNA 

antes da mitose.

• MITOSE : Divisão equacional 

da célula.









Fases da mitose



Mitose – células de raíz de cebola







59

Mitose Animação
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