
Cromozomul la organisme eucariote
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În Interfază este vizibil și nucleolul,
și apare ca o zonă mai colorată / decolorată,

funcție de tehnica de preparare.
nucleu

citoplasmă

Imagine în microscopie optică
a unei celule în interfază

(colorație cu carmin-acetic)

nucleol heterocromatină

eucrocromatina
(mai slab colorată)

(mai intens colorată)

ADN dc

Imagine în microscopie optică
a unei celule în metafază mitotică

Imagine în microscopie optică
a unei celule în metafază mitotică,

tratată anterior cu colchicină
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Numărul de cromozomi este specie-specific

Genomul eucariotelor este format dintr-un număr PAR de molecule ADN dc LINEAR

Fiecare moleculă ADN dc L formează 1 cromozom

Dimensiune 
genom [Mpb] 

Forma 
crz

Nr.crz. /
set  

haploid
Nr.seturi 
haploide

Nr.total 
crzSPECIE

P R O C A R I O T E

4,6circular111Escherichia coli

E U C A R I O T E

12,1linear16232
Saccharomyces cerevisiae

drojdia de bere

180linear428Drosophila melanogaster

2600linear20240Mus musculus șoarece

3300linear24248Pan troglodytes cimpanzeu

3200linear23246Homo sapiens

Organismele mai complexe au densitate genică scăzută

Materialul genetic este înalt condensat în toate tipurile de genomuri
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În nucleul eucariotelor moleculele de ADN sunt înalt condensate formând cromozomi

= structură complexă alcătuită din : Complexe proteice (histone, non-histone)
Molecule ARN

ADN condensat

În microscopie optică, cromozomii NU sunt vizibili în INTERFAZĂ, ptr că materialul genetic nu este
suficient de condensat

cromozomii sunt VIZIBILI în DIVIZIUNE

nuclei interfazici

CROMOZOM
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Gradul de condensare a materialului genetic se află într-o adevărată dinamică
- și spațial, de-a lungul unui singur cromozom

Crz 22 de la om (unul dintre cei mai mici crz)

48 x 106 pb = 1,5 cm

Crz 22 mitotic = 2 mm 

Rată de compactare: 10.000

- și temporal, de-a lungul ciclului celular
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Cromozomul la eucariote
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1. Formarea nucleosomilor Fibra de 10-11 nm

2. Atașarea histonei H1 și suprarăsucire Fibra de 30 nm

solenoid / zig-zag

4. Atașare proteine tip condensine și 
proteine tip scaffold din clasa SMC

5. Atașare alte proteine tip condensine din 
clasa SMC  Domenii de ... Kbp  Atașarea 

domeniilor la un ax proteic al cromatidei,
format de proteine tip din clasa SMC

Fibra de 700 nm = 
cromatidă = 

crz monocromatidic

REPLICARE

6. Atașare proteine tip coezine din clasa SMC,
ce leagă cele 2 cromatide surori

Crz bicromatidic = 
1400 nm

Fibra de 300 nm 
cu bucle de 40 –

100 kbp

proteine 
scaffold

condensine

coezine

Condensarea materialului genetic se realizează ierahic
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În diviziune, procesul de condensare a materialului genetic continuă,
cu formarea cromozomilor vizibili la microscopul optic. 

Gradul maxim de condensare se întâlnește la crz metafazici.

cromatide 
surori

Imagine de microscopie electronică în baleiaj
(SEM=Scanning Electron Microscopy)

a unui cromozom X de la specia umană
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NUCLEOZOMUL

În celulele EK, majoritatea cantităţii ADN este împachetat în NUCLEOSOMI

Nucleosom = miez de 8 proteine histonice + regiunea ADN înfăşurată în jurul lor -> aspect de mărgele pe un fir

Regiunile de ADN dintre 2 nucleosomi adiacenţi = ADN linker (de legătură)

Prin asamblare/împachetare în nucleosomi, ADN-ul se scurtează de 6 ori

Asamblarea/împachetarea în nucleosomi = prima etapă şi esenţială în compactarea ADN-ului

H2A

H2B

H3

H4

ADN înfăşurat în jurul unui octamer histonic ~ 147 pb, de 1,7 ori

nucleozom

miez histonic
ADN dc
(147 pb)

ADN linker
(20-60 pb)
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Histonele = proteine mici, încărcate pozitiv
HISTONELE = cele mai abundente proteine asociate cu ADN la EK

5 tipuri: H1, H2A, H2B, H3, H4 
histonele  miez

2 x [ H2A, H2B, H3, H4 ] = MIEZUL NUCLEOSOMULUI

1 x H1 se leagă la ADN-ul linker, dintre 2 nucleosomi

- proteine mici, încărcate pozitiv (conţinut ridicat în AA încărcat pozitiv)
11-15 KDa – H2-H4

21 KDa – H1

Miezul proteic al nucleosomului are formă de disc

În soluţie, cele 4 tipuri de histone se asamblează astfel:

H2A + H2B → heterodimer H2A-H2B 

H2A

H2B

dimer
H2A – H2B

H3 + H4 → heterodimer H3-H4

2 heterodimeri H3-H4 → tetramer H3-H4

tetramer
H3 – H4H3 H3

H4

H4 12



H3 + H4  dimer [H3-H4]

2 dimeri [H3-H4]  tetramer [H3-H4]

1 tetramer [H3-H4] se ataşează la ADN 

2 dimeri [H2A-H2B] se ataşează la acest complex

H2A + H2B   dimer [H2A-H2B]

1. Dimerizarea histonelor

2. Iniţierea nucleosomului

3. Terminarea formării nucleosomului

H2A

H2B

H3

H4

Asamblarea unui nucleosom este realizată într-o anumită ordine:

NUCLEOSOM 

Din asocierea moleculei ADN cu histone
 nucleozomi  fibra de 10 nm
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Există mai multe variante ptr histonele nucleozomale

Histonele nucleozomale au structură înalt conservată la eucariote
Dar există și variante ale acestora, utilizate de celule în diverse zone și momente:

H3-CENP-A Înlocuiește H3 în regiunile centromerice

Prin coada amino-terminală atașează proteine kinetocorale
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Histona H1 se leagă la ADN linker dintre nucleosomi

Odată formaţi nucleosomii, următarea etapă în împachetarea moleculelor de ADN 
= legarea histonei H1 

H1 = o proteină mică, încărcată pozitiv, se leagă la ADN-ul dintre 
nucleosomi

În acest mod, H1 stabilizează asocierea ADN-ului cu 
proteinele nucleosomale şi deci, stabilizează 

structura nucleosomului

Se leagă la ADN în 2 zone:

- o zonă este exact în afara unui nucleosom

Adăugarea histonei H1  un nivel superior de compactare a ADN-ului

- o zonă este regiunea centrală de înfăşurare a ADN în jurul histonelor miez 
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=

Imagini de microscopie electronică în transmisie (TEM)16



Următoarea etapă de compactare = FIBRA DE 30 nm Evidenţiată şi in vitro şi in vivo

2 modele de structură a fibrei de 30 nm

Modelul SOLENOID Se formează un superhelix ce conţine 6 nucleosomi per spiră 
ADN-ul linker se găseşte spre interiorul superhelixului, dar NU trece prin axul central al acestuia 
Zonele de “intrare” şi “ieşire” a ADN din nucleosomi NU sunt accesibile

Modelul ZIGZAG

ADN-ul linker TRECE prin axul central al superhelixului 

Zonele de “intrare” şi “ieşire” a ADN din nucleosomi sunt mai accesibile

Se formează un superhelix ce conţine 4 nucleosomi per spiră 

Lungimea ADN-ului linker 
variază (distanţa 
dintre 2 nucleosomi)

Regiunile cu linker mai lung 
(deci cu densitate mai 
mică de nucleosomi) ai 
fibrei de 30 nm au 
structură ZIGZAG

Într-un acelaşi nucleu se 
pot întâlni în simultan 
ambele forme
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Regiunile amino-terminale ale histonelor sunt necesare ptr formarea fibrei 30 nm

Cozile amino-terminale ale histonelor nucleosomale (H2A, H2B, H3, H4)

interacţionează cu nucleosomii adiacenţi

Variații ale structurii zig-zag
ce determină scurtarea fibrei 

de 30 nm 18



Următoarea etapă în compactarea ADN = FORMAREA DE BUCLE MARI
Formarea nucleosomilor + formarea fibrei 30 nm  compactarea ADN cu scurtare pînă la de 40 de ori

Este încă insuficient  este necesară compactarea mai puternică a ADN

Model: Fibra 30nm formează bucle mari, de 40-100 kpb,
ţinute de o structură proteică  denumită  NUCLEAR SCAFFOLD

(traducere ad literam: schelă nucleară)2 clase de proteine:

- Topoizomeraze de clasă II: la baza fiecărei bucle, menţine forma buclată; buclele sunt topoizomeri
- Proteine SMC (Structural Maintenance of Chromosome)

Se formează FIBRA DE CROMATINĂ = structură de bază a cromozomilor

MBOG – Nucleosome Assembly
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În formarea fibrelor de 300 nm și 700 nm  proteine SMC

SMC = Structural Maintenance Complex

Mai multe tipuri de proteine SMC:

- condensine: iau forma inelară, menținând buclele fibrelor de 300/700 nm

- scaffold: polimerizează, formând o structură axială a cromatidei 

- coezine: iau forma inelară, atașând cele 2 cromatide surori rezultate din replicare

= principalul grup de proteine non-histonice
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Fibra de 700 nm
= cromatidă

= crz monocromatidic

Fibra de 300 nm
cu bucle de 40 – 100 kbp

condensine

proteine 
scaffold

SARs
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Structura cromozomilor se schimbă de-a lungul ciclului celular

Gradul de condensare a materialului genetic variază în timpul unui ciclu celular
Interfază – condensare mai redusă a materialului genetic, permite transcriere, replicare, reparare
După replicare, moleculele fiice: - asamblare nucleosomi

- coeziunea cromatidelor surori – complex proteic denumit coezină
- formarea fibrei 30nm

În interfază nu se văd cromozomii ca entităţi distincte citologic; sunt vizibile doar blocuri cromatice –
cromatină , unele colorate mai slab – eucromatină, altele colorate mai intens - heterocromatină

ADN dc 22



STRUCTURA CROMATINEI Eucromatina şi Heterocromatina 

- se colorează mai slab
- este mai activă ca rată de transcriere

- se colorează mai intens 
- este mai puţin activă ca rată de transcriere

Chiar şi în interfază, nu toată cromatina are acelaşi grad de condensare :

În interfază materialul genetic : 

- este structurat sub formă de CROMATINĂ
- cromozomii nu sunt vizibili la microscop

EUCROMATINA HETEROCROMATINA 

H constitutivă
H facultativă
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Lodish, 2016
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Cromozomii ocupă locații definite în nucleul interfazic

Cele 23 de perechi de cromozomi umani ocupă anumite teritorii în nucleu

Nucleu de fibroblast uman
crz din perechile 7 și 8 Tehnica chromosome painting 

cu sonde cromozom-specifice

Nucleu de fibroblast uman
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