
MUTAÇÕES



ANEUPLOIDIAS

1. Aneuploidias: perda ou acréscimo de um 
ou mais cromossomos na célula



44 Autossômicos 

2 sexuais = 46

44 A  +  XY

2. Cariótipo 

masculino



44 Autossômicos 

2 sexuais = 46

44 A  +  XX

3. Cariótipo 

feminino



4. Tipos de Aneuploidias

4.1 Monossomias (2n -1)

Ex. Síndrome de Turner 

(44A  +  X0)



•Mulheres com 

baixa estatura

•QI baixo

•Retardamento 

mental 

•Pescoço 

alado



4. 2. Trissomias (2n + 1)

A. Ex. Síndrome de Klinefelter (44A  +  XXY)



•Homens com 

elevada estatura

•QI baixo

•Retardamento 

mental 

•Ginecomastia



Trissomias (2n + 1)

•Mulheres, aparentemente normais

•Distúrbios sexuais

•Estatura maior que o normal;

•Atraso no desenvolvimento da fala e 

linguagem;

•Tônus muscular mais fraco 

(hipotonia);

•Dedos mindinhos mais curvos 

(clinodactilia);

•Problemas de saúde mental;

•Falência ovariana prematura ou 

anormalidades no ovário.

B. Ex. Síndrome do triplo X (44A  +  XXX)



• Trissomias (2n + 1)

•Apresentam altura média de 1,80 m;

•Grande número de acne facial 

durante a adolescência;

•Anomalias nas genitálias;

•Distúrbios motores e na fala;

•Imaturidade no desenvolvimento 

emocional e 

menorinteligência verbal

•Crescimento ligeiramente acelerado 

na infância;

•QI ligeiramente abaixo do normal;

C. Ex. Síndrome do duplo Y (44A  +  XYY)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fala
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/QI


• Trissomias (2n + 1)

D. Ex. Síndrome de Down (45A  +  XX ou XY)
(Trissomia do cromossomo 21)





•Deficiência mental

•Inflamação das pálpebras

•Cardiopatias

•Dentição irregular

•Baixa estatura



*Linha reta da palma da mão

*Pescoço e dedos curtos

*Orelhas com implantação baixa



• Trissomias (2n + 1)

•Predominância no sexo 

feminino na razão de 3:1 

•Retardamento mental

•Atraso do crescimento

E. Ex. Síndrome de Edwards 

(Trissomia da cromossomo 18)



•O crânio é excessivamente 

alongado na região occipital. 

•O pavilhão das orelhas é 

dismórfico, com sulcos. 

•A boca é pequena. 

•O pescoço é curto 



• Trissomias (2n + 1)

•Malformações graves do 

sistema nervoso central

•Um retardamento mental 

•Em geral há defeitos cardíacos 

congênitos e defeitos urogenitais 

F.  Síndrome de Patau 

(Trissomia da cromossomo 13)



•Fendas labial e palato 

fendido, os punhos cerrados





X Y

X Y



5. Causas

•Não disjunção 

(não separação) 

de cromossomos 

durante a meiose 

I ou meiose II 




