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* São alterações ou modificações súbitas em genes (alteração da

sequência de nucleotídeos) ou cromossomos, podendo acarretar

variação hereditária;

MUTAÇÕESMUTAÇÕES

 Mutações gênicas = alteram a estrutura do DNA.

 Mutações cromossômicas = alteram a estrutura ou o número de

cromossomos.

* Podem ser causadas por erros de cópia do material durante a divisão

celular, por exposição a radiação ultravioleta ou ionizante,

mutagênicos químicos, ou vírus.

Mutações



• No contexto populacional, as mutações geram VARIAÇÕES NO

CONJUNTO GÊNICO DE UMA DETERMINADA POPULAÇÃO.

• Mutações desfavoráveis (ou deletérias) podem ter sua frequência

reduzida na população por meio da seleção natural.

• Mutações favoráveis (benéficas ou vantajosas) podem se acumular,

resultando em mudanças evolutivas adaptativas.

• Mutações neutras são definidas como mutações cujos efeitos não

influenciam a aptidão dos indivíduos.
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* MUTAÇÕES GÊNICAS:

 Afetam os genes (principais responsáveis pelo surgimento de novas

características)

 Alterações na sequência de bases nitrogenadas de um gene

 Podem ocorrer por SUBSTITUIÇÕES (substituição de uma base

nitrogenada por outra), DELEÇÕES (perda de alguns pares de bases)

ou INSERÇÃO de segmentos nucleotídicos.

Mutações

Exemplos: hemofilia, albinismo, fibrose cística.



* MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS:

 Qualquer alteração no cariótipo é considerada uma mutação ou

alteração cromossômica e causa grandes mudanças no funcionamento

celular, produzindo doenças gravas ou mesmo a morte;

 Numéricas = quando ocorrem em cromossomos inteiros (faltam ou

sobram cromossomos)

 Estruturais = quando ocorrem internamente (em um ou mais genes ou

segmentos cromossômicos).
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* MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS ESTRUTURAIS:

Mutações Cromossômicas Estruturais



* MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS ESTRUTURAIS:
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Deleção



* MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS ESTRUTURAIS:
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Duplicação



* MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS ESTRUTURAIS:

Mutações Cromossômicas Estruturais

Inversão 
pericêntrica

Inversão 
paracêntrica



* MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS ESTRUTURAIS:

Mutações Cromossômicas Estruturais

Translocação não 
recíproca 

Intercromossômica

Translocação 
recíproca 

Intercromossômica



MUTAÇÕES NUMÉRICAS

ANEUPLOIDIAS EUPLOIDIAS

ENVOLVEM PARTE DO 
GENOMA

ENVOLVEM GENOMAS 
INTEIROS

Mutações Cromossômicas Numéricas



Euploidias

Alteração de conjuntos inteiros de cromossomos no cariótipo

Célula normal diploide (2n = 4) Célula triploide (3n = 6)

Aneuploidias
Diminuição ou aumento de apenas um ou alguns cromossomos no cariótipo

Célula normal diplóide (2n = 4)
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Célula trissômica (2n + 1 = 5)



Alterações 
numéricas

Tipos

Euploidias

Monoploidia (n) = quando há apenas um genoma,
ou seja, um número haploide.

Triploidia (3n) = quando há três genomas.

Poliploidia (4n, 5n, etc) = quando há 4 ou mais
genomas.

Aneuploidias

Nulissomia (2n – 2) = perda de um par de
cromossomos.

Monossomia (2n – 1) = perda de apenas um
cromossomo.

Trissomia (2n +1) = ganho de um cromossomo.

Mutações Cromossômicas Numéricas



 Euploidia: é um múltiplo exato do número de cromossomos haplóide (não 
ocorre na espécie humana).

o Haploidia – n (Ex: zangão)

o Diploidia - 2n 

o Triploidia - 3n (Ex: Banana - Musa paradisíaca)

o Tetraploidia - 4n (Ex: Trigo -Triticum durum) 
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 Euploidia: é um múltiplo exato do número de cromossomos haplóide (não 
ocorre na espécie humana).

Mutações Cromossômicas Numéricas

Utilização da colchicina para duplicação de genomas



 Finalidades da Meiose (R!)

46 cromossomos
paternos (2n)

46 cromossomos
maternos (2n)

Espermatozóide (n)
(23 cromossomos)

Óvulo (n)
(23 cromossomos)

46 cromossomos
(23 de origem paterna e 
23 de origem materna)
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 Aneuploidia: Altera o número de cromossomos do cariótipo

Ex: Espécie Humana (Padrão: 46 cromossomos)

o 2n + 1 (47 cromossomos) – Trissomia

o 2n + 2 (48 cromossomos) – Tetrassomia

o 2n – 1 (45 cromossomos) – Monossomia

o 2n – 2 (44 cromossomos) – Nulissomia

Mutações Numéricas: Aneuploidias



 Aneuploidia: Altera o número de cromossomos do cariótipo

Ex: Espécie Humana (Padrão: 46 cromossomos)

o 2n + 1 (47 cromossomos) – Trissomia

o 2n + 2 (48 cromossomos) – Tetrassomia

o 2n – 1 (45 cromossomos) – Monossomia

o 2n – 2 (44 cromossomos) – Nulissomia

TETRASSÔMICO
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 Aneuploidia: Altera o número de cromossomos do cariótipo

Causa: Não-Disjunção Meiótica
• Falha na divisão dos cromossomos durante a meiose.
• Os cromossomos permanecem unidos pelo centrômero e segregam somente para 
um dos pólos da célula.
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 Aneuploidia

Divisão I e II normais

Divisão I normal 
Não–disjunção Divisão II

Não–disjunção Divisão I
Divisão II normal

Não-disjunção Divisão I
Não-disjunção Divisão II

Meiose

Mutações Numéricas: Aneuploidias



2n

n n n n 

Separação dos 
cromossomos homólogos

Separação das 
cromátides-
irmãs



Causas das aneuploidias

Não-disjunção dos cromossomos homólogos durante a meiose I ou das 
cromátides-irmãs durante a meiose II

2n

n + 1 n + 1 n - 1 n - 1 nn - 1n + 1

2n

Não disjunção dos 
cromossomos na 
meiose I

Não disjunção dos 
cromossomos na 
meiose II

n
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