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Alguns	  termos	  básicos	  ...	  

•  DNA:	  material	  gené5co	  e	  hereditário,	  formado	  
por	  nucleo;deos	  (A,	  C,	  T,	  G);	  

•  Genes:	  unidades	  fundamentais	  da	  informação	  
biológica,	  feitos	  de	  DNA;	  

•  Cromossomos:	  pacote	  organizado	  de	  DNA,	  
que	  carrega	  genes	  ao	  longo	  de	  seu	  
comprimento;	  

•  Genoma:	  conjunto	  completo	  de	  DNA	  numa	  
célula.	  	  



Dogma	  central	  da	  biologia	  
molecular	  

•  Níveis	  da	  informação	  gené5ca:	  
-‐  DNA:	  se	  replica	  e	  é	  transmi5do	  para	  a	  prole,	  composto	  por	  

nucleo;deos	  

-‐  RNA:	  molécula	  intermediária,	  composta	  por	  nucleo;deos	  
-‐  PROTEÍNA:	  sua	  estrutura	  e	  conteúdo	  afetam	  o	  fenó5po,	  

composta	  por	  aminoácidos	  



DNA	  -‐>	  RNA	  

•  Transcrição:	  formação	  do	  RNA	  mensageiro	  a	  
par5r	  do	  DNA	  

-‐  A	  sequencia	  de	  RNA	  é	  “complementar”	  ao	  DNA	  
-‐  A-‐U,	  C-‐G,	  G-‐C,	  T-‐A	  



RNAm	  -‐>	  Proteína	  

•  Tradução:	  formação	  de	  proteínas	  a	  par5r	  do	  
RNA	  mensageiro	  

-‐  Cada	  códon	  é	  formado	  por	  3	  bases	  







Cromossomos	  humanos	  
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Identificação Clássica dos Cromossomos Metafásicos 

5) Grandes: grupos A (1, 2 e 3) e B (3 e 4); 

6) Médios: grupo C (de 6 a 12 + X); 

7) Pequenos: grupo E (16, 17 e 18); 

8) Bem pequenos: grupos F (19, 20) e G (21, 22) e Y. 

1)  Os cromossomos estão 

numerados em pares de 1 a 

23; 

2)  Divididos em 7 grupos: A, B, 

C, D, E, F e G; 

3)  Diferenciados entre si por 

tamanho e posição do 

centrômero; 

4)  São organizados em ordem 

decrescente; 





Identificação Clássica dos Cromossomos Metafásicos 

1)  Metacêntricos: A (1, 3) e F 

(19 e 20); 

2)  Submetacêntricos: A (2), B 

(4 e 5), C (de 6 a 12 + X) e E 

(16, 17 e 18). 

3)  Acrocêntricos: D (13, 14 e 

15), G (21, 22) e Y. 



CARIÓTIPO FEMININO 



CARIÓTIPO	  MASCULINO	  



A mitose produz duas células 

geneticamente idênticas a partir de 

uma única célula genitora. 





Por que a mitose não pode ser o único 

mecanismo de divisão celular? 



A mitose produz células-filhas com o mesmo 

número de cromossomos da célula-mãe; 



A mitose produz células-filhas com o mesmo 

número de cromossomos da célula-mãe; 

A meiose mantém a constância no número de 

cromossomos entre as gerações. 



A meiose é um processo em que o 

material cromossômico se duplica uma 

vez e a célula se divide duas vezes, 

reduzindo assim o número de 

cromossomos à metade.  



A meiose pode ser 

dividida em dois estágios:  

Meiose I (divisão 

reducional): reduz o 

número de cromossomos 

à metade;  

Sinapse: emparelhamento de pares 

de cromossomos homólogos. 

Prófase I: 4 
cromossomos 
duplicados (ou dois 
pares de homólogos) 

O QUE SÃO CROMOSSOMOS 

HOMÓLOGOS? 



Cada cromossomo homólogo possui duas cromátides-irmãs unidas pelos centrômeros, 

fruto da replicação da molécula de DNA durante a intérfase.  

Esquema simplificado do emparelhamento de um par de cromossomos homólogos 

duplicados, formando o complexo denominado tétrade (na prófase I).  
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A meiose pode ser 

dividida em dois estágios:  

Meiose I (divisão 

reducional): reduz o 

número de cromossomos 

à metade;  

Meiose II (divisão 

equacional): ocorre a 

SEPARAÇÃO DAS 

CROMÁTIDES-IRMÃS 

de cada cromossomo.  

Sinapse: emparelhamento de pares 

de cromossomos homólogos. 

Prófase I: 4 
cromossomos 
duplicados (ou dois 
pares de homólogos) 

Anáfase I: 
separação dos 
“cromossomos 
homólogos” 

Telófase I: produz 2 
células, cada uma com 2 
cromossomos duplicados 
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(sinapse) 



Durante a permutação, as cromátides não-irmãs de cada par de homólogos trocam 

segmentos de material genético entre si. 



CROSSING OVER 

. . . passou a ser 

ab depois da 

permuta. 

O cromossomo 

materno que antes 

da permuta era 

aB . . . 

A permuta é também fonte de variabilidade genética nas populações. 

Recombinação: 

embaralhamento de 

alelos 



(sinapse) 



Os quiasmas são os pontos de 

contato entre os cromossomos 

homólogos, onde ocorre a troca de 

material genético;  

Eles dão uma evidência visual de 

que a permutação ocorreu.  



(sinapse) 

Diacinese 

ISSO TUDO FOI APENAS A PRÓFASE I 



RECOMBINAÇÃO = CROSSING-OVER = PERMUTA 



Replicação e sinapse 

Tétrade 

Os cromossomos 

homólogos sofrem o 

crossing-over 

Agora os 

cromossomos 

homólogos possuem 

regiões heterogêneas 

Dois dos gametas são do tipo parental 

Dois dos gametas são do tipo recombinante 

A recombinação faz aumentar a variação genética entre a descendência de progenitores que se 

reproduzem por via sexual; 

Gametas recombinantes: possuem combinações 
de alelos que não vieram dos pais 



A1 
B2 

A2 
B1 

A1 
B2 

A2 
B1 

C1 

C2 C1 
C2 

1 

2 

3 

4 

Mais informação é 

necessária para 

responder a esta 

pergunta! 

PERGUNTA: Quantos gametas geneticamente diferentes esta meiose irá 

produzir? 



Se os genes estão localizados 

distantes um do outro (ex: 

genes A e C), o “crossing-

over”entre eles será comum. 

Mas se os genes estão 

próximos fisicamente (ex: genes 

A e B), o “crossing-over”entre 

eles será raro. 
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 Diferentemente da mitose, as cromátides-

irmãs ainda não se separaram! 

Cada cromossomo 
permanece com duas 

cromátides.  





: 1 célula inicial de 2n = 4 

: 2 células de n = 2 



No final da primeira 

divisão meiótica, a 

divisão reducional, cada 

célula formada possui a 

metade dos 

cromossomos da célula 

inicial, embora estes 

estejam duplicados. 



Meiose 
MEIOSE I MEIOSE II 

PRÓFASE I PRÓFASE II 

METÁFASE I METÁFASE II 

ANÁFASE I ANÁFASE II 

TELÓFASE I TELÓFASE II 

CITOCINESE I CITOCINESE II 
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 A segunda divisão meiótica (divisão equacional) se assemelha a uma mitose 

normal, exceto pelo fato de que há apenas um membro de cada par 

cromossômico por núcleo. 



Cada cromossomo ainda 

é formado por duas 

cromátides-irmãs 
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Em cada par de homólogos, um membro é a contribuição do espermatozóide 

(cromossomo paterno) e o outro é a contribuição do ovócito (cromossomo 

materno);  



I
N
T
É
R
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A
S
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Ao final da meiose, cada célula carrega um membro de cada par de 

homólogos, seja ele um cromossomo materno ou paterno, e é, portanto, 

haplóide. 



RESUMINDO	  



46 C não 
duplicados 

(46 fitas) 

46 C 
duplicados 

(92 fitas) 

23 C 
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(46 fitas) 
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23 C não 
duplicados 

(23 fitas) 

23 C não 
duplicados 

(23 fitas) 

23 C não 
duplicados 

(23 fitas) 

INTÉRFASE 
MEIOSE I 

(REDUCIONAL) 

MEIOSE II 
(EQUACIONAL) 

FITA = CROMÁTIDE 

FASE S 



O arranjo independente dos homólogos materno e 

paterno durante a meiose produz 2n gametas 

haplóides diferentes para um organismo com n 

cromossomos.  

Com n = 3, existem 8 

gametas diferentes 

possíveis.  



O crossing-over troca 

segmentos de DNA 

entre os cromossomos 

homólogos, rearranjando 

os genes. 

Com n = 1, deveriam 

existir 2 gametas (2n) 

diferentes possíveis. Com 

o crossing-over, este 

número subiu para 4.  



Devido às diferenças 

moleculares entre os 

homólogos, os dois 

mecanismos: o crossing-

over junto com o arranjo 

independente dos 

homólogos, aumentam a 

variabilidade genética 

dos organismos com 

reprodução sexual. 



A fusão dos gametas produz uma variedade quase infinita de 

novas combinações genéticas, sobre as quais os processos 

evolutivos podem agir. 





Este vasto arranjo de diferentes combinações genéticas também explica a 
variação infinita das faces humanas. 
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FITA = CROMÁTIDE 

Em humanos, cada meiose necessita que a célula inicial não perca de vista as 

92 cromátides (46 cromossomos duplicados), distribuindo um conjunto 

completo de cada tipo de cromossomo para cada uma das quatro células 

haplóides descendentes.  



Erros podem ocorrer na distribuição 

dos cromossomos durante este 

processo.  



Erros podem ocorrer na distribuição 

dos cromossomos durante este 

processo.  

A MEIOSE FREQUENTEMENTE 

FUNCIONA MAL !!! 



100 % dos gametas 

aneuplóides 50% normais 50 % aneuplóides 

MEIOSE I 

MEIOSE II 

Células aneuplóides: possuem um número anormal de cromossomos. 



Anomalias cromossômicas clinicamente importantes: 5% de todas 

as gestações. 



DIPLÓIDE: 2n = 6 



NULISSOMIA = perda de um par de homólogos: 2n – 2 

Ausência total do par, inviável. 

Aneuploidia 



MONOSSOMIA = perda de um cromossomo: 2n – 1 

Apenas um representante de um cromossomo, na maior parte das vezes incompatíveis 

com a vida. 

Aneuploidia 



TRISSOMIA = adição de um cromossomo: 2n + 1 

Três em vez de 2 cromossomos no grupo. 

Aneuploidia 



Síndrome de Down: Trissomia do 21 

Cariótipos:  

- 47, XX + 21 (sexo feminino);  

- 47, XY + 21 (sexo masculino). 

  Afeta 1 caso em cada 700 nascidos vivos na América do Sul; 



Síndrome de Down: Trissomia do 21 

Cariótipos:  

- 47, XX + 21 (sexo feminino);  

- 47, XY + 21 (sexo masculino). 

  Afeta 1 caso em cada 700 nascidos vivos na América do Sul; 

  Causa mais comum de retardo mental: compreende cerca de 18% do total 

de deficiências mentais. 



Síndrome de Down: trissomia no par 21 (Cariótipo: 47, XX + 21). 



Mais de 80% dos casos são originários da não-

disjunção meiótica no gameta materno e menos 

de 10% da não-disjunção no gameta paterno. 



Síndrome de Edwards: Trissomia do 18 

Cariótipos:  

- 47, XX + 18 (sexo feminino);  

- 47, XY + 18 (sexo masculino). 

-  1 em 7.500;  

-  95% fetos são abortados; 

-  Sobrevida baixa; 

-  Idade materna como fator de risco. 



Síndrome de Edwards: Trissomia do 18 

Cariótipos:  

- 47, XX + 18 (sexo feminino);  

- 47, XY + 18 (sexo masculino). 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

Retardo mental; 

Retardo no desenvolvimento; 

Orelhas malformadas; 

Mãos fechadas; 

Pé em cadeira de balanço. 

-  1 em 7.500;  

-  95% fetos são abortados; 

-  Sobrevida baixa; 

-  Idade materna como fator de risco. 



Cariótipo: 47, XX + 18	  

Síndrome de Edwards: Trissomia do 18 



-  1 em 15.000 a 20.000 nascimentos; 

-  50% morrem no primeiro mês. 

Síndrome de Patau: Trissomia do 13 

Cariótipos:  

- 47, XX + 13 (sexo feminino);  

- 47, XY + 13 (sexo masculino). 



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

Retardo de crescimento e mental; 

Ausência de olhos; 

Orelhas malformadas; 

Lábio leporino / Fenda palatina; 

Mãos e pés com polidactilia; 

Mãos fechadas. 

-  1 em 15.000 a 20.000 nascimentos; 

-  50% morrem no primeiro mês. 

Síndrome de Patau: Trissomia do 13 

Cariótipos:  

- 47, XX + 13 (sexo feminino);  

- 47, XY + 13 (sexo masculino). 



Cariátipo: 47, XY + 13 

Síndrome de Patau: Trissomia do 13 



Anomalias dos Cromossomos Sexuais 

Menos efeitos deletérios do que os autossomos 

 

Por quê? 



Anomalias dos Cromossomos Sexuais 

Menos efeitos deletérios do que os autossomos 

 

Por quê? 

  

X: inativação do X 

Y: poucos genes 



Inativação do cromossomo X 



  Em mamíferos, as fêmeas contém duas vezes mais a 

quantidade de genes do X que os machos;  



  Em mamíferos, as fêmeas contém duas vezes mais a 

quantidade de genes do X que os machos;  

  O X é um cromossomo grande e contém mais de 1.000 

genes e o Y é pequeno e contém menos de 100 genes;  



  Em mamíferos, as fêmeas contém duas vezes mais a 

quantidade de genes do X que os machos;  

  O X é um cromossomo grande e contém mais de 1.000 

genes e o Y é pequeno e contém menos de 100 genes;  

  Por isso, mamíferos possuem um mecanismo chamado 

“dosage compensation” que equaliza a dosagem dos 

produtos gênicos do X entre machos e fêmeas.  



A proporção correta dos 

produtos gênicos entre o X e os 

autossomos é crítica para 

sobrevivência!!!  



No início do desenvolvimento do embrião feminino, quando este consiste de 

alguns milhares de células, um dos cromossomos X em cada célula torna-se 

altamente condensado (“Barr body”)... 



O X inativado fica localizado perto da membrana nuclear.  





Com isso, dois cromossomos X podem 

coexistir dentro do mesmo núcleo, expostos 

as mesmas proteínas regulatórias, mas que 

diferem totalmente em seus padrões de 

expressão. 



Devido ao fato da inativação do X ser randômica e ocorrer após muitos 

milhares de células já terem se formado no embrião, toda fêmea é um mosaico 

de grupos clonais de células nas quais ou o Xm ou o Xp é silenciado.  



Como a inativação do X é randômica, ela pode produzir fêmeas com pelagem 

das duas cores, no entanto, os machos ou são vermelhos ou pretos, 

dependendo de qual X eles herdaram de suas mães.  



Curiosamente, ~ 10% dos 

genes do X escapam do 

silenciamento e permanecem 

ativos.  





-  Primeira anormalidade cromossômica relatada na 

literatura; 

-  1 em 1.000 nascimentos; 

-  Altos, magros e com pernas longas; 

-  Aparência normal até a puberdade; 

-  Testículos pequenos; 

-  Características secundárias não se desenvolvem; 

-  Pacientes inférteis; 

-  Dificuldade de aprendizado e leitura. 





Síndrome do duplo Y ou Síndrome de Jacobs ou Síndrome do super-

macho (não disjunção na meiose II paterna): cariótipo 47, XYY 

•  1:1000 nascimentos; 

•  Estatura média 1,80 m; 

•  Ponte nasal larga; 

•  Acnes; Dedos alongados; 

•   Hiperatividade;  

•  Anomalias nas genitárias;  

•  Fertilidade normal;  

•  Intelecto normal;  

•  Distúrbios motores e na fala; 

•  Crises de fúria na infância e início da adolescência (taxa de testosterona aumentada). 



Síndrome do duplo Y ou Síndrome de Jacobs ou Síndrome do super-

macho (não disjunção na meiose II paterna): cariótipo 47, XYY 



O cromossomo Y transporta relativamente 

poucos genes (menos de 100), por esse motivo 

essa síndrome não apresenta tantas anomalias 

físicas. 



Síndrome de Turner (monossomia do X): cariótipo 45, X0 

-  1 em 4.000 nascimentos; 

-  50% são mosaico 45, X0 e 46, XX; 

-  Identificados ao nascimento ou antes da puberdade; 

-  Alta incidência em abortos (99% dos fetos são abortados); 

-  70% dos casos o erro é paterno. 



Síndrome de Turner (monossomia do X): cariótipo 45, X0 



Síndrome de Turner (monossomia do X): cariótipo 45, X0 



Os monossômicos para qualquer 

dos autossomos humanos são 

inviáveis. 



Nas células 47, XXX dois dos cromossomos X são inativados. Por isso, a Síndrome do 

triplo X pode não causar quaisquer sinais ou sintomas. 

Síndrome do triplo X (super-fêmea): cariótipo 47, XXX 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:  

•  1:1000 nascimentos; 

•  Tendência a esquizofrenia; 

•  Hiperatividade;  

•  Fertilidade normal; 

•  Intelecto normal. 



Síndrome do triplo X (super-fêmea): cariótipo 47, XXX 



Outras trissomias em seres humanos são 

letais embrionariamente, demonstrando a 

importância da dosagem gênica correta. 



HÁ DOIS OU MAIS CONJUNTOS DE CROMOSSOMOS. Poliploidia descreve 

o fato de encontrar mais de dois conjuntos haplóides de cromossomos. Mais 

comum em plantas.  

POLIPLOIDIAS 



2N	  =	  6	  (Normal	  Diplóide)	  

3N	  =	  9	  (Triplóide)	  

4N	  =	  12	  (Tetraplóide)	  

Poliploidias	  

POLIPLOIDIAS 



Poliploidia (mais de 2 conjuntos haplóides) 

•  Pode ocorrer naturalmente ou ser induzida (colchicina: inibe a 

polimerização das proteínas do fuso mitótico, parando a divisão 

celular na metáfase); 

•  Podem ter problemas na segregação meiótica – gametas  

desbalanceados. 



Geralmente	  causada	  pela	  dispermia	  (dois	  espermatozóides	  e	  1	  óvulo).	  	  

Triploidia	  (3n)	  em	  Humanos	  



Triploidia	  (3n)	  em	  Humanos	  



MUTAÇÕES 

ESTRUTURAIS 



DELEÇÕES 



Existem quatro tipos de alterações na estrutura dos cromossomos: 

- Deleções: perda de um segmento cromossômico;  

- Duplicações: presença de duas ou mais cópias de uma região 

cromossômica;  

- Inversões: mudança na orientação de um segmento dentro de um 

cromossomo; 

- Translocações: troca ou fusão de segmentos de cromossomos 

diferentes.  



  As deleções podem originar-se por quebra cromossômica e perda do 

segmento acêntrico; 



•  1 / 50.000 nascimentos. 



CARIÓTIPO: 



A. Hipertelorismo: afastamento dos olhos; retrognatia: posição mais 

posterior da mandíbula; 

B. Mapa do fenótipo-cariótipo. 



Sindrome de Di George 

Deleção de um fragmento 

do braço maior do 

cromossomo 22 (22q11.2). 

Anomalias constatadas: distúrbios hormonais, alterações faciais (implantação baixa das 

orelhas, boca em forma de boca de “peixe”), má-formações cardíacas, além de uma 

série de problemas psiquiátricos, comportamentais e cognitivos. 



HAPLOINSUFICIÊNCIA  

  É quando a dosagem reduzida do gene normal não é 

suficiente para produzir um fenótipo normal.  

  Várias síndromes estão associadas a deleções 

pequenas levando a uma forma de desequilíbrio 

genético. Por quê? 

Muitas funções gênicas são sensíveis a dosagem. 



DUPLICAÇÕES 



Existem quatro tipos de alterações na estrutura dos cromossomos: 

- Deleções: perda de um segmento cromossômico;  

- Duplicações: presença de duas ou mais cópias de uma região 

cromossômica;  

- Inversões: mudança na orientação de um segmento dentro de um 

cromossomo; 

- Translocações: troca ou fusão de segmentos de cromossomos 

diferentes.  



Em geral, a duplicação 

parece ser bem menos 

nociva que a deleção.  



A CMT (doença de Charcot-Marie-Tooth) ocorre devido a duplicação da região 17p11.2-p12 do cromossomo 17. 

É uma neuropatia que afeta os nervos periféricos que conectam a medula espinhal aos músculos, ocasionando 

uma perturbação na condução dos impulsos nervosos. 



A CMT (doença de Charcot-Marie-Tooth) ocorre devido a duplicação da região 17p11.2-p12 do cromossomo 17. 

É uma neuropatia que afeta os nervos periféricos que conectam a medula espinhal aos músculos, ocasionando 

uma perturbação na condução dos impulsos nervosos. 

ASPECTOS CLÍNICOS: 

-  Diminuição da sensação dos membros, em especial das pernas e pés, movimento, cognição e outras funções 

dependendo dos nervos envolvidos. 

-  Debilidade e atrofia muscular progressiva da panturrilha, podendo ocasionar problemas ortopédicos (pé cavo).  

- Causa problemas com a marcha, mas não afeta a esperança de vida, não causa retardo mental.  



TRANLOCAÇÕES 



Existem quatro tipos de alterações na estrutura dos cromossomos:  

- Deleções: perda de um segmento cromossômico;  

- Duplicações: presença de duas ou mais cópias de uma região 

cromossômica;  

- Translocações: troca ou fusão de segmentos de cromossomos 

diferentes;  

- Inversões: mudança na orientação de um segmento dentro de um 

cromossomo. 



A translocação não deve ser confundida 

com crossing over, no qual há troca de 

material genético entre cromossomos 

homólogos. A translocação é a troca entre 

cromossomos não homólogos.  

1)	  Inserção	   2)	  Translocação	  recíproca	  



3)	  Translocações	  Robertsonianas	  

Ocorrem	  entre	  dois	  cromossomos	  acrocêntricos	  (13,	  14,	  15,	  21,	  22)	  com	  os	  pontos	  de	  

quebra	  na	  porção	  proximal	  do	  braço	  curto,	  pouco	  acima	  do	  centrômero.	  

4) . . . e um pequeno fragmento 

que freqüentemente é perdido. 

3) . . . criando um cromossomo 

metacêntrico grande . . . 

2) . . . é trocado com o 

braço longo de outro, . . . 

1) O braço curto de um 

cromossomo acrocêntrico . . . 



Translocação	  entre	  os	  cromossomos	  9	  e	  22	  (cromossomo	  Philadelphia)	  

modifica	  a	  expressão	  da	  proteína	  codificada	  pelo	  gene	  ABL	  causando	  a	  

leucemia	  mielóide	  crônica.	  

Leucemia	  Mielóide	  Crônica	  

Ocorre a fusão de dois genes dos cromossomos 9 e 22, chamados respectivamente de abl e bcr. 







TRANSLOCAÇÃO: EFEITOS 

Quebras cromossômicas podem ocorrer dentro 

de um gene e perturbar seu funcionamento. 

Também pode ocasionar a formação de 

gametas não balanceados (com partes 

cromossômicas a mais ou faltando) o que pode 

levar à formação de indivíduos portadores de 

doenças.  

Efeito de posição: genes translocados 

para novos locais ficam sob o controle 

de sequências reguladoras diferentes 

ou de outros genes que afetam a sua 

expressão. 



INVERSÕES 



Existem quatro tipos de alterações na estrutura dos cromossomos: 

- Deleções: perda de um segmento cromossômico;  

- Duplicações: presença de duas ou mais cópias de uma região 

cromossômica;  

-  Translocações: troca ou fusão de segmentos de cromossomos 

diferentes; 

- Inversões: mudança na orientação de um segmento dentro de 

um cromossomo. 





Os rearranjos balanceados normalmente não apresentam um efeito fenotípico, 

pois todo o material cromossômico está presente, embora de um modo 

diferente.  

ENTÃO, QUAL É O PROBLEMA? 



Uma inversão pode 

quebrar um gene em 

duas partes, destruindo 

a função desse gene. 

Muitos genes são regulados 

de um modo dependente de 

posição, assim, se suas 

posições forem alteradas por 

uma inversão eles podem ser 

expressos em épocas 

impróprias ou em tecidos 

impróprios, um resultado 

chamado de efeito de posição. 



CROMOSSOMOS EM ANEL 
Formam-se quando ocorre duas quebras e as pontas (sem telômeros) dos 

cromossomos reúnem-se em uma estrutura em anel. 



Cromossomos em anel 



Síndrome do cromossomo 20 em anel 

•  A síndrome do cromossomo 20 em anel é uma anomalia 

genética rara, na qual os dois braços do cromossoma 20 se 

unem, formando um anel. 



Síndrome do cromossomo 20 em anel 

•  A síndrome do cromossomo 20 em anel é uma anomalia 

genética rara, na qual os dois braços do cromossoma 20 se 

unem, formando um anel. 

•  Indivíduos com esta síndrome apresentam retardo mental e 

epilepsia, além de outras alterações. 



Síndrome	  do	  cromossomo	  X	  em	  anel	  
•  Causa	  um	  fenó5po	  semelhante	  ao	  da	  Síndrome	  de	  Turner	  (Monossomia	  do	  X:	  45,	  X0);	  

•  Cromossomos	  X	  em	  anel	  em	  pacientes	  do	  sexo	  masculino	  são	  raros.	  



ISOCROMOSSOMO 

Um isocromossomo é um cromossomo que perdeu um de seus 

braços e o substituiu com uma cópia exata do seu outro braço.  



Um  braço está 

faltando e o outro 

está duplicado. 

Forma-se quando a divisão do centrômero, durante a divisão celular, dá-se 

transversalmente em vez de longitudinalmente. 



  Isocromossomos podem ser encontrados em alguns 

casos de câncer e em uma pequena proporção de 

pacientes com Síndrome de Down (trissomia do 21); 



  Isocromossomos podem ser encontrados em alguns 

casos de câncer e em uma pequena proporção de 

pacientes com Síndrome de Down (trissomia do 21); 

  No caso da trissomia do 21, ocorre uma translocação 

do tipo 21q21q, formando um cromossomo composto de 

dois braços longos do cromossomo 21 (acrocêntrico e 

bem pequeno). 



Cariótipos 

1)   46, XX ou XY: sexo feminino ou masculino normal; 

2)   47, XX, +21: sexo feminino com trissomia do 21; 

3)   46, XX, dup(5p): feminino com duplicação do braço curto do 5; 

4)   46, XX, inv(3)(p21;q13): feminino com inversão do 

cromossomo 3 que se estende de p21 a q13. 


