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Alterações
cromossômicas

Estrutura e classificação dos cromossomos

Conjunto cromossômico - Cariótipo
citogenética

Alterações cromossômicas
estruturais
numéricas

Estrutura do cromossomo
• DNA
• Proteína (70% do cromossomo metáfásico)

– Histonas
– Não-histônicas

• RNA
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Cromossomo
mitótico

ESTADO MAIS
CONDENSADO

Cada cromossomo metafásico e formado por:

Cromátides - duas sub-unidades paralelas

Centrômero – região de
heterocromatina onde as cromátides se
prendem. Também chamado de
constrição primáriatelômeros

Estrutura do cromossomo
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Morfologia Cromossômica

Os parâmetros do estudo
O número e a forma
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O conceito de cariótipo
• conjunto cromossômico de cada espécie

– Fundamental importância quando
• Se quer comparar citogeneticamente duas espécies
• Examinar a variação entre indivíduos da mesma

espécie – na nossa espécie, normalmente associado
ao estudo de patologias

O conceito de cariótipo
Pode ser representado em duas formas:

» Cariograma – normalmente a partir de uma foto
de uma métafase (ou desenho detalhado), onde
os cromosomos são recortados e emparelhados
(homologos) e enumerados

» Idiograma – representação esquemática do
cariótipo, utilizando parametros como: valores
médios da posição do centromero, tamanho de
cada cromossomo do conjunto haploide.
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Comparação de cariótipos

Cariótipo humano

Grupos de Cromossomos
Humanos
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Idiograma

Atualmente..... diagramas
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Como adquirir informações
do caríotipo?

Técnicas usadas em
citogenética

Cariótipo Humano
Tjio & Levan, Suécia1956

Ford & Hamerton, Inglaterra

Etapa ideal do ciclo celular
Tecidos índice mitótico

medula óssea, epiderme, bulbo capilar,
tumores sólidos

Culturas celulares in vitro
linfócitos, líquido amniótico
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Protocolo Padrão

Meio com SFB e AA linfócitos fitohemaglutinina

colchicina hipotônica fixação
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lâminas coloração observação

• Bandamentos específicos

Tratamentos

cromossômicos envolvendo

desidratação,

envelhecimento,

desnaturação ou digestão

enzimática seguida da

incorporação de corante

DNA-específico
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Bandamento G

Tripsina + Giemsa

Bandas escuras (AT)
Bandas claras (GC)

É a técnica mais usada
em laboratórios de

diagnóstico

Bandamento Cromossômico

• T. Casperson et al. 1970

• Tratamento adequado padrão de
bandas específico e reprodutível
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Nomenclatura Cromossômica

Técnicas de coloração seletiva
Bandamento C

Tratamento com tampão alcalino

Depurinação, desnaturação, perda

Proteínas não-histônicas protegem
a heterocromatina do centrômero
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Citogenética Molecular
• Aumento de resolução

• FISH (Fluorescent in situ hybridization)

Rápido rotina nos laboratórios de diagnóstico

Estudo em células em intérfase

Sondas fluorescentes

Citogenética Molecular - FISH
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Sondas para FISH
Para regiões (sub) teloméricas

Para regiões pericêntricas (satélites clássicos)

Para centrômero (alfa-satélites)

Para um gene específico

Para cromosomos inteiros

Sondas para FISH - telômero

• DNA repetitivo TTAGGG

• marcam os telômeros de
todos os cromossomos
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Sondas para FISH -
centrômero

Sondas para FISH – cromossomos inteiros

• Mistura de
sequências de DNA
de diferentes partes
do cromossomo.

Cromossomo X- rosa

Chromosome  painting
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Spectral Karyotyping (SKY)
Diferentes combinações de corantes para cada
cromossomo

Rearranjos
cromossômicos

complexos

tumores

Citogenética para arquitetura genômica

• Núcleos interfásicos fixados

• Manutenção das relações espaciais
entre os cromossomos

• Tecnologia de aquisição de imagem
3D  vários cortes

FISH 3D
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• Técnicas de citogenética possibilitam
avaliar o cariótipo e comparar ao padrão
(número e forma dos cromossomos)

Alterações cromossômicas

Numéricas e estruturais

Alterações Cromossômicas

• As alterações cromossômicas podem ser numéricas ou
estruturais e envolver um ou mais autossomos, cromossomos
sexuais ou ambos

• As alterações cromossômicas numéricas incluem os casos em
que há aumento ou diminuição do número do cariótipo normal
da espécie humana

• As alterrações cromossômicas estruturais incluem os casos em
que um ou mais cromossomos apresentam alterações de sua
estrutura
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Alterações cromossômicas
numéricas

-Mudança em todo o conjunto de cromossomos

-Mudança em partes do conjunto de cromossomo

Euploidia



12/6/2010

18

• Haploidia (n)
– cromossomos em dose simples (gametas)

•machos mamíferos: haplóides para parte do genoma!
•normal em alguns organismos (fungos)
•rara em animais (abelhas)

• Poliploidia (3n, 4n etc)
•Frequente em plantas
•Rara em mamíferos (Tympanoctomys barrerae)

Euploidias em Humanos

– Normal diplóide (2n)

– triploidia é a única “tolerada”: natimortos,
morte neonatal (1-3% das gestações; 15%
dos abortamentos espontâneos)

– Tetraploidia:  5% dos abortamentos
espontâneos
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zigoto

Não-disjunção na Meiose II
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Não-disjunção na Meiose I

Caso de Leucemia Linfoblástica Aguda

Pseudotetraplóide, com duas translocações 12-15
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E a não-disjunção na mitose?

Aneuploidias

• Múltiplos não exatos do lote haplóide
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– Nulissomia

• Perda dos dois membros
de um par cromossômico

• Letal

– Monossomia (2n-1)
• Perda de um dos membros de um par

cromossômico
• Letal se associada a um cromossomo

autossômico
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Monossomia em humanos

• Síndrome de Turner 1/5000 nascimentos

- O único X é de origem materna;
(erro meiótico costuma ser paterno);

-baixa estatura;

-disgenesia gonadal (estéreis);

-não passam pela puberdade; não
menstruam;

- tórax largo com mamilos ampla/
espaçado;

- freqüência anomalias renais e
cardiovasculares;

-Inteligência normal
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Aneuploidia - Trissomia
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Aneuploidia de Cromossomos Sexuais
Trissomias e Tetrassomias

XXXX: elevada altura

severo retardo mental

X – azul

Y - vermelho

Síndrome de Kleinefelter
1/500 dos nascimentos
relação com a idade materna
(60% não-disjunção materna)

Homens subférteis
(atrofia gonadal)

Aprendizado + lento

Timbre Feminino

Membros alongados
(fusão epifisária retardada)

Tratamento com testosterona

48 XXXY
49 XXXXY
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•1/840 nascimentos
•Fenótipo normal (não seria uma síndrome!)
• crescimento na infância
•estatura muito elevada
•acne persistente
•problemas de fala e leitura
•distração, hiperatividade; crises de fúria (infância e início
da adolescência)

Síndrome de Jacobs - XYY

Freqüência de Trissomia para cada Cromossomo
em Abortamentos Espontâneos
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Trissomia do 21

• 1866 - Dr. John Langdon Down
percebeu que cerca de 10% dos
residentes em seu asilo tinham
traços em comum que os
diferenciavam dos demais
pacientes

• 1959 - Descrição da trissomia
do menor de nossos
cromossomos

Trissomia do 21
Sindrome de Down
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• Doença genética mais comum (1:750) e mais bem
conhecida

• 10% crianças mentalmente comprometidas

• Apenas 2-5% de recorrência familial

• 50% apresenta severa malformação cardíaca
– atualmente: correção cirúrgica p/ vários casos
– 15% morre no 1o ano de vida

• Muitos outros morrem até os 5 anos

• Expectativa de vida dos demais: 50 anos

• Traços faciais característicos

• Desenvolvimento intelectual

• Desordens de linguagem: 75%

• Crescimento lento e baixa tonicidade muscular

• Todas as partes do corpo são curtas
– baixo desenvolvimento esquelético
– mãos e dedos

• prega palmar única (linha simiesca)
• espaçamento entre o 1o e o 2o dedo do pé

• Envelhecimento precoce

• Homens adultos: genitais pouco desenvolvidos; maioria
estéril

• Mulheres adultas podem ter filhos
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Trissomia do 18 – Síndrome de Edwards

- 2,5 em 10.000 nascimentos

- cerca de 80% são do sexo feminino

- crânio alongado
- orelhas malformadas

-Retardo mental e do desenvolvimento

90% dos acometidos
morre em 6 meses
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Alterações cromossômicas estruturais

• As alterações na estrutura dos
cromossomos ocorrem devido a quebras no
material genético que tende a se ressoldar
e conseqüentemente pode ocorrer falhas.
As causas associadas a essas quebras
incluem radiação, substâncias químicas
como os metais pesados por exemplo.

Alterações Estruturais
• Cromossomos na intérfase – maior vulnerabilidade

• Quebras
– Isocromatídicas ou cromossômicas             Cromatídicas

– Falhas Acromáticas (Gaps)
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O que pode acontecer com uma quebra???

1- Reparo – unir novamente as duas pontas
de uma mesma quebra

2- Perda de material – fragmento acêntrico

3 – Rearranjo cromossômico – união de pontas diferentes

Alterações cromossômicas estruturais
• Os principais tipos de rearranjos cromossômicos:

• DELEÇÃO - perda de um segmento do cromossomo

• DUPLICAÇÃO - quando um segmento de um
cromossomo apresenta - se duplicado

• INVERSÕES - quando um segmento do cromossomo
originado de duas quebras sofre rotação de 180° e é
ressoldado.

• TRANSLOCAÇÃO - troca de segmentos entre
cromossomos não homólogos.
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Alterações cromossômicas estruturais

• ISOCROMOSSOMOS - Resultam de um erro na
divisão do centrômero que ao invés de separar as
cromátides separa os braços do cromossomo.
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Alterações cromossômicas estruturais

Cromossomos em anel - ocorrem duas quebras em um
cromossomo uma em cada braço, as pontas se afastam ou se
juntam e o pedaço mediano se curva, formando um anel

• Rearranjos cromossômicos

• Alteração no número de genes • Alteração na ordem dos genes

• Deleções

• Duplicações

• Isocromossomos

• Cromossomos em anel

• Inversões

• Translocações
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Deleções
• Perdas de segmentos cromossômicos
• Deleção terminal X intersistial

Deleções

• Efeito das deleções
– tamanho?
– local?

• deleção intragênica
• deleção intergênica

• Detecção
– Citogenética clássica
– Alças de deleção em

cromossomos meióticos
– Técnicas moleculares
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Síndrome do Miado do Gato
Deleção terminal 5p (1963)

1: 20. - 50.000

baixo peso ao nascer

face arredondada



12/6/2010

37

Síndrome Velo-cardio-facial
• Deleção 22q11.2
• mais freqüente deleção autossômica

– 1 : 3.000
• anormalidades cardíacas (defeitos septais)
• fenda palatina (velo)
• dificuldade de aprendizagem / retardo mental
• anormalidades neuropsiquiátricas

• Traço faciais incomuns
– face longa
– bochechas achatadas
– olheiras
– nariz proeminente

Muitos casos diagnosticados
apenas na idade adulta
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Síndrome de Williams: deleção terminal
Cromossomo 7

- Aspecto de
“duende”

- Envelhecimento
precoce da pele (gene
da elastina!)

Síndrome de Prader Willi x S. de Angelman

leve retardo mental obesidade atrofia gonadal
baixa estatura

retardo severo mudez convulsões
"risada inapropiada"
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Duplicações
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Doença de Huntington (CAG - glu)

Sistema nervoso central movimentos involutários, tiques faciais,

Perda de visão periférica, perda de memória

“double minutes”
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Inversão
• Segmento interno de um cromossomo que foi
quebrado duas vezes, gira 180°C, e reúne-se

Fragmento
invertido

A     B     C        D     E    F

A     E    D        C     B F

180°C
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Inversões

• Rearranjo balanceado = não há perda nem ganho de
material genético

•Em geral são viáveis

• Cromossomo 9 inversão pericêntrica = variação
estrutural comum

• Problema

• Quebras dentro de um gene funcional importante

Translocações
• Transferência de fragmentos de um cromossomo para outro

• Quebras nos dois cromossomos

•Recíproca

A     B     C        D     E    F F     H     I            J     L     M

F     H C        D     E    F A    B I            J     L     M
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Cromossomo Filadélfia

t (9,22)
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22

bcr

abl

Ph ( or 22q-)

FUSION PROTEIN
WITH TYROSINE
KINASE ACTIVITY

9 9 q+

Translocações

•Não-recíproca

A     B     C        D     E    F F     H     I            J     L     M

A     C        D     E    F F    H     B I       J     L     M
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Translocação Robertsoniana
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Síndrome de Down
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