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Este	livro	integra	a	coleção	Formação	de	Professores	de	Ciências	Biológicas	–	EAD,	

como	parte	do	material	didático	produzido	para	o	Curso	de	Licenciatura	em	Ciências	

Biológicas,	na	Modalidade	de	Educação	a	Distância,	vinculado	ao	Departamento	de	

Biologia	(DBI),	do	Centro	de	Ciências	Biológicas	(CCB)	da	Universidade	Estadual	de	

Maringá	(UEM),	ofertado	no	âmbito	da	Universidade	Aberta	do	Brasil	(UAB).	

Esta é uma coleção de livros para a formação de professores que traz a marca da 

tradição	e	da	força.	A	tradição	vem	da	experiência	no	ensino	e	na	pesquisa	dos	autores,	

vinculados	aos	departamentos	da	Universidade	Estadual	de	Maringá.	A	força,	por	sua	

vez,	está	relacionada	ao	conteúdo	diversificado	e	atualizado,	bem	como	à	metodologia	

baseada	na	comunicação,	em	linguagem	acessível	e	objetiva,	e	nas	atividades	e	leituras	

complementares	propostas.

Numa	coleção	destinada	à	formação	de	professores	de	Ciências	Biológicas,	acredi-

tamos	que	a	melhor	opção	é	a	adoção	de	uma	sequência	de	conteúdos	que	permite	o	

contato	com	os	níveis	crescentes	de	complexidade,	nos	quais	o	mundo	vivo	se	orga-

niza.	Essa	organização,	desde	o	nível	molecular	até	os	princípios	da	hereditariedade	

e	evolução	das	espécies,	 culmina	 com	as	 relações	dos	 seres	 vivos	entre	 si	 e	 com	o	

ambiente.	

Além	disso,	o	ensino	atualizado	não	pode	ficar	indiferente	às	conquistas	de	uma	ci-

ência	dinâmica,	que	se	renova	a	cada	geração,	na	busca	de	respostas	para	as	inúmeras	

indagações	existentes	e	para	aquelas	que	surgirão,	proporcionando	o	aumento	notável	

dos	conhecimentos	adquiridos.	Portanto,	serão	abordados,	em	todos	os	volumes,	co-

nhecimentos	recentes,	que	focalizem	temas	de	repercussão	na	atualidade	vinculados	

às	pesquisas	relacionadas	às	áreas	da	Biologia,	como	a	ecologia,	a	genética,	a	biotec-

nologia	e	a	saúde,	entre	outras.	Nessa	perspectiva,	cada	livro	da	coleção	foi	pensado	e	

elaborado	para	uma	disciplina	específica	do	curso,	buscando	a	leitura,	a	reflexão	e	o	

aprofundamento	do	conteúdo	fundamental	para	a	formação	de	professores	nessa	área	

de	conhecimento.

A	conclusão	dos	trabalhos	deverá	ocorrer	somente	no	ano	de	2013.	Deve-se	con-

siderar	que	o	financiamento	para	a	edição	dos	volumes	da	coleção	será	liberado	gra-

dativamente,	de	acordo	com	o	cronograma	estabelecido	pela	Diretoria	de	Educação	a	

Distância	(DED)	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	do	Ensino	Superior	

(CAPES),	responsável	pelo	programa	Universidade	Aberta	do	Brasil	(UAB).
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	 Este	compêndio	de	conhecimento	enfoca	a	relação	entre	ensino	e	aprendiza-

do	dos	tópicos	de	Genética	atualizados,	com	novos	conceitos	e	abordagens.

	 O	ensino	no	mundo	contemporâneo,	frente	às	novas	exigências	de	interdis-

ciplinaridades	 dos	 conhecimentos,	 tem	 sido	 objetivo	mister	 para	 o	 docente	 e	 pes-

quisador	ministrar	 seus	 saberes	e,	 com	 isso,	 formar	um	profissional	 atuante	e	 com	

engajamento	político	e	social.

 O docente / pesquisador necessita atualizar continuamente seus conhecimen-

tos	 teórico-práticos	 e,	 consequentemente,	 procurar	 estratégias	 para	ministrá-los	 de	

forma	adequada,	usando	ferramentas	disponíveis	e	com	comprometimento	didático-

-pedagógico	de	qualidade.

	 Os	objetivos	gerais	dos	docentes	da	disciplina	Genética	são:	

-	Fazer	a	completa	correlação	entre	ensino-aprendizagem;

-	ministrar	conhecimento	atualizados;

-	usar	novas	abordagens	com	enfoque	na	interdisciplinaridade	dos	conhecimentos;

- inovar a forma de ministrar os conhecimentos com a aplicação de novos recursos 

didáticos;

-	ministrar	a	disciplina,	ou	seja,	os	conteúdos	programáticos,	voltados	para	os	inte-

resses	básicos	do	próprio	curso	de	graduação;

-	propiciar	o	aprendizado	dos	conhecimentos	programáticos	teórico-práticos;

-	incentivar	o	aluno	a	se	tornar	um	propagador	de	conhecimentos	e	a	desenvolver	

projetos	de	pesquisa,	ensino	e/ou	extensão;

-	ministrar	ensino	de	qualidade	com	recursos	audiovisuais	com	avanço	tecnológico.

	 Os	objetivos	gerais	dos	acadêmicos	de	Genética	São:

-	entender	a	estrutura	e	o	funcionamento	dos	genes;

-	conhecer	os	mecanismos	de	controle	da	expressão	gênica:

presentação do livroAAgradecemos	aos	professores	da	Universidade	Estadual	de	Maringá	que	organiza-

ram	os	livros	ou	escreveram	capítulos	para	os	diversos	volumes	dessa	coleção.	Tam-

bém	ressaltamos	o	apoio	do	Departamento	de	Biologia,	do	Centro	de	Ciências	Bioló-

gicas,	da	reitoria	e	diversos	órgãos	da	Universidade	Estadual	de	Maringá,	em	especial	

do	Núcleo	de	Educação	a	Distância.	Esperamos	que	a	coleção	tenha	novas	edições,	

destinadas	a	novos	alunos	da	UEM	e	de	outras	instituições	públicas	de	ensino	superior	

vinculadas	ao	sistema	UAB.	

Celso	João	Rubin	Filho

Organizador da Coleção
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oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
 você deverá entender:

•	 como	o	DNA	foi	identificado	como	fonte	de	informação	genética;

•	 quais	foram	os	estudos,	as	evidências	indiretas	e	diretas	que	levaram	a	essa	

conclusão	de	grande	importância	para	a	Genética.

	 A	idéia	de	que	os	genes	são	feitos	de	ácidos	nucleicos,	surpreendentemente	não	foi	

aceita	até	depois	de	1950.	Até	aquele	período,	a	estrutura	tridimensional	do	DNA	

ainda	não	havia	sido	descortinada,	vindo	a	ocorrer	em	1953.	

 Características do Material Genético devem considerar:
1.	 O	material	Genético	deve	conter	informação	complexa.

2.	 O	material	genético	deve	se	replicar	fielmente.

3.	 O	material	genético	deve	codificar	o	fenótipo.

 vamos ampliar essas considerações:
1. O material Genético deve conter informação complexa.

	 A	informação	deve	ser	capaz	de	variar.	O	material	Genético	deve	ser	estável.

2. O material genético deve se replicar fielmente.

	 O	material	genético	deve	ter	a	capacidade	de	ser	copiado	com	precisão.	A	informação	

deve	ser	transmitida	de	pais	para	filhos	de	forma	precisa,	geração	após	geração.

3. O material genético deve codificar o fenótipo.

	 O	 material	 genético	 (o	 genótipo)	 deve	 ser	 capaz	 de	 “codificar”	 (determinar)	

características	(o	fenótipo).	O	produto	de	um	gene,	em	geral,	é	uma	proteína;	logo	

deve	haver	um	mecanismo	para	que	as	 instruções	genéticas	sejam	traduzidas	na	

seqüência	de	aminoácidos	de	uma	proteína.

Natureza do Material
Genético

1
João Alencar pamphile

-	conhecer	os	genes	ligados	e	de	que	forma	pode	ser	determinada	a	distância	ge-

nética	entre	eles;

-	conhecer	as	interações	alélicas	e	não	alélicas;

-	entender	a	análise	genética	de	uma	família	e	de	uma	população	de	indivíduos;

-	diferenciar	os	caracteres	qualitativos	dos	quantitativos;

-	conhecer	de	que	forma	os	genes	podem	ser	manipulados	pelo	homem.
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7.	 A	maior	quantidade	de	DNA	encontra-se	no	núcleo	das	células	eucariotas,	enquanto	

a	maior	quantidade	de	proteínas	e	RNA	encontram-se	no	citoplasma.

EvIdÊNCIAs dIrETAs: EspErIMENTos INICIAIs
•	 Os	Experimentos	de	Avery,	MacLeod	e	MacCarty	(1944)	comprovaram	que	o	DNA	é	
o	material	genético.	Além	desses,	em	1952,	Hershey	e	Chase	demonstraram	que	o	

DNA	é	o	material	genético	no	bacteriófago.		A	base	do	experimento	de	Avery	et	al.	

(1944)	foi	o	experimento	de	Frederick	Griffith	(1928).	

     descoberta da transformação: Experimento de Griffith (1928)

•	 O	material	 biológico:	bactéria	Streptococcus pneumoniae. Ela causa pneumonia 

em	humanos,	sendo	letal	em	camundongos.

•	 Tipos	de	bactérias:

1.	Forma	de	bactérias virulentas,	mortais,	continham	uma	cápsula	de	polissacarídeo,	

produzindo	uma	colônia	de	aspecto	 liso,	bactéria	do	 tipo S	 (do	 inglês	 smouth,	

liso).

2.	 Forma	 não virulenta,	 que	 não	 causa	 pneumonia	 em	 camundongos.	 Variante	

mutante,	originada	a	partir	da	forma	virulenta	(S),	mas	que	não apresenta cápsula 

e	que	cresce	em	meio	sólido,	formando	colônias	achatadas,	rugosas,	opacas,	com	

bordos	irregulares,	chamadas	de	colônias R	(do	inglês	rough,	rugoso).	

3.	A	diferença	entre	os	dois	tipos	de	bactérias	é	a	presença	ou	a	ausência	da	cápsula,	

que	é	composta	de	polissacarídeos.	

4.	A	variação	na	composição	química	dos	polissacarídeos	diferencia	diversas	linhagens	

de	bactérias	do	tipo	S,	chamadas	de	IS,	IIS,	IIIS,	etc.	

5.	As	bactérias	do	tipo	R,	por	não	apresentarem	cápsulas,	não	podem	ser	diferenciadas	

dessa	maneira.	No	entanto,	quando	uma	bactéria	do	tipo	R	sofre	mutação	reversa,	

ela	irá	originar	uma	bactéria	do	tipo	S,	da	mesma	linhagem	S	que	deu	origem	a	ela,	

IR,	IIR,	IIIR,	etc.

Alguns	Sorotipos	de S. pneumoniae:

Sorotipo Componentes da Cápsula
II Ramnose, glicose, ácido glicurônico

III Glicose, ácido glicurônico

VI Galactose, glicose, ramnose

prIMEIros EsTUdos do dNA
1.	 Em	1868,	Johann	Friedrich	Miescher	se	formou	em	medicina	na	Suíça.	Sob	a	direção	

de	Hoppe-Seyler,	Miescher	estudou	a	química	do	pus.	Ele	isolou	os	núcleos	dos	

leucócitos	do	pus.

2.	 Miescher	 determinou	 que	 o	 material	 nuclear	 continha	 uma	 nova	 substância	

levemente	ácida	e	rica	em	fósforo.	Este	material	que	consistia	de	DNA	e	proteínas,	foi	

chamado por ele de nucleína,	sendo	depois	chamado,	por	um	de	seus	estudantes,	

de ácido nucleico.

     A Teoria do Tetranucleotídeo:

•	 Lavene,	no	Instituto	Rockefeller	(Nova	York),	entre	1905	e	1945,	estudou	a	química	
do	 gene	 descobriu	 que	 o	 DNA	 consiste	 em	 um	 grande	 número	 de	 unidades	

repetidas	ligadas,	cada	uma	contendo	um	açúcar,	um	fosfato	e	uma	base	(formando	

um nucleotídeo).

•	 Lavene,	incorretamente,	propôs	que	o	DNA	consiste	em	uma	série	de	4	unidades	
de	nucleotídeos,	cada	um	contendo	as	4	bases	(adenina,	guanina,	citosina	e	timina)	

em	uma	sequência	fixa	(Teoria	do	Tetranucleotídeo).

•	 Esta	teoria	reforçou	a	hipótese	de	que	as	proteínas,	e	não	o	DNA,	seriam	o	material	
genético,	pois	o	DNA	seria	muito	regular.

o dNA CoMo FoNTE dA INForMAÇÃo GENÉTICA: EvIdÊNCIAs 
INdIrETAs dE qUE o dNA É o MATErIAl GENÉTICo

	 	 Antes	 da	 descoberta	 experimental	 da	 natureza	 química	 do	 gene,	 algumas	

evidências	indicavam	o	DNA	como	sendo	o	constituinte	químico	do	gene:

1.	 Os	 genes,	 os	 “fatores	 hereditários”	 descritos	 por	Mendel,	 estavam	 associados	 a	

características	específicas.

2.	 A	teoria	um	gene-uma	proteína	postulava	que	os	genes	controlam	a	estrutura	das	

proteínas.

3.	 Os	genes	são	levados	em	cromossomos.

4.	 Os	cromossomos	contêm	DNA	e	proteínas.

5.	 Correlação	precisa	entre	os	padrões	de	transmissão	dos	genes	e	cromossomos.

6.	 Quantidade	de	DNA	nas	células	somáticas	é	o	dobro	da	quantidade	de	DNA	nos	

gametas.

Natureza do Material
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CoNClUsÃo: o dNA É o AGENTE rEspoNsávEl pElo 
dEsENvolvIMENTo dA CApA dE polIssACArídEos E pElA 
pAToGENICIdAdE A ElA AssoCIAdA.

 Experimento de hershey & Chase (1952) 

•	 Em	1952,	o	trabalho	de	Alfred	Hershey	(1908-1997)	e	Martha	Chase	(1927-2003),	
chamado	de	 “blender experiment”	 (experimento	do	 	 	 	 liquidificador),	garantiu	a	

Hershey	o	prêmio	Nobel.	

•	O	experimento	foi	um	trabalho	realizado	com	bactérias	e	o	
vírus	bacteriófago	T2.	

•	Os	 fagos	 são	 estruturas	 muito	 simples,	 constituindo-se	
basicamente	de	uma	capa	proteica,	envolvendo	uma	molécula	

de	ácido	nucleico.	

•	Hershey	 e	 Chase	 basearam-se	 nas	 seguintes	 propriedades	
químicas	das	proteínas	e	do	DNA:

•	 proteínas	não	contêm	fósforo	em	sua	composição;

•	 DNA	não	contém	enxofre	em	sua	composição;

•	 eles produziram duas linhagens virais diferentes marcadas com radioatividade.

 produzindo vírus marcados por radioatividade
• vírus com dNA marcado 
Cultivaram	bactérias	em	meio	de	cultura	com	fósforo	radioativo	(P32)	  o DNA das 

bactérias	ficou	radioativo.

Infectaram	essas	bactérias	com	vírus	que	se	reproduziram	e	geraram	novos	vírus	

que	passaram	a	ter	o	DNA	radioativo.

 vírus com a cápsula proteica marcada 
Cultivaram	bactérias	em	meio	de	cultura	contendo	enxofre	radioativo	(S35).	

As	bactérias	produziram	aminoácidos	cisteína	e	metionina	com	o	enxofre	radioativo,	

e	suas	proteínas,	consequentemente,	ficaram	radioativas.

Infectaram	essas	bactérias	com	vírus	que	se	reproduziram	e	geraram	novos	vírus	

que	passaram	a	ter	o	DNA	radioativo.

     O Experimento de Griffith: 

*	Figura	adaptada	de	Pierce	(2011).

•	 Griffith	mostrou,	em	1928,	que	uma	variante	não	patogênica	da	bactéria	poderia	
transformar-se	em	patogênica,	desde	que	entrasse	em	contato	com	uma	variante	

patogênica	 morta	 pelo	 calor.	 Ele	 descobriu	 o	 fenômeno	 da	 Transformação 

Genética	em	bactérias.

•	 Que	 componente	 da	 célula	 S	 morta	 teria	 sido	 responsável	 pela	 transformação	
ocorrida?	O	experimento	de	Griffith	não	respondeu	a	esta	questão,	mas	demonstrou	

a	possibilidade	de	transformação.

 Experimento de Avery, Macleod e McCarty (1944) 
•	 Eles	isolaram	o	extrato	bruto	da	bactéria	IIIS,	trataram	com	enzimas	degradativas	e	
misturaram	com	células	do	tipo	IIR.

•	 Os	 extratos	 das	 células	 S	 mantinham	 sua	 capacidade	 transformante	 após	
tratamento	com	enzimas	que	degradavam	proteínas	(proteases),	lipídios	(lipases),	

polissacarídeos	(ex.	lisozima)	ou	RNA	(RNAses).	

•	 O	extrato	das	células	S	com	DNAses	perdia	sua	capacidade	transformante.

Natureza do Material
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o EXpErIMENTo
•	 As	 bactérias	 eram	 infectadas	 e	 agitadas	 em	 um	 liquidificador,	 o	 que	 desfazia	 as	
ligações	das	capas	proteicas	virais	fixadas	às	paredes	das	bactérias.	

•	 Em	seguida,	eram	centrifugadas,	a	fim	de	separar	as	bactérias	das	capas	proteicas	
virais.

•	 	 A	 radioatividade	 era	medida	nas	bactérias	 e	no	 sobrenadante	da	 centrifugação,	
onde	se	encontravam	as	cápsulas	virais.

 CoNClUsÃo: Usando isótopos radioativos, Hershey e Chase seguiram o 

movimento do DNA e da proteína durante a infecção do fago. Eles demonstraram 

que o DNA e não a proteína, entra na bactéria durante a reprodução do fago, e 

que apenas o DNA é transmitido aos fagos da prole.

o rNA CoMo MATErIAl GENÉTICo
 Experimento de Fraenkel-Conrat e Bean singer (1956)
1.	Trabalharam	com	o	vírus	do	mosaico	do	tabaco	(TMV).

2.	O	vírus	do	tabaco	possui	uma	única	molécula	de	RNA	circundada	por	um	cilindro	

de	moléculas	de	proteínas	dispostas	helicoidalmente.

3.	Descobriram	que,	após	separarem	o	RNA	e	a	proteína	do	TMV,	eles	podiam	remisturá-

los	e	obter	partículas	virais	intactas.

4.	Obtiveram	vírus	híbridos,	misturando	RNA	e	proteína	de	 linhagens	diferentes	de	

TMV.

5.	Quando	os	vírus	híbridos	infectaram	as	folhas	do	tabaco,	foram	produzidas	novas	

partículas	virais.

6.	A	nova	prole	viral	era	idêntica	à	linhagem	da	qual	o	RNA	havia	sido	isolado	e	não	

apresentava	as	características	da	linhagem	da	qual	foi	obtida	a	proteína	viral.

7.	A	conclusão	foi	de	que	o	RNA	leva	a	informação	genética	no	TMV.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Explique	qual	a	diferença	principal	entre	os	experimentos	de	Griffith	(1928)	e	Avery	

et	 al.	 (1944)	 que	 permitiu	 aos	 últimos	 comprovarem	 que	 o	DNA	 é	 o	 princípio	

transformante.

Natureza do Material
Genético
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oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
	 Você	deverá	entender:
•	 a	estrutura	do	DNA;
•	 os	aspectos	dinâmicos	da	estrutura	do	DNA;
•	 de	que	forma	ocorre	a	duplicação	do	DNA.

o dNA: A EsTrUTUrA TrIdIMENsIoNAl
 	 Como	ficou	comprovado	experimentalmente	por	Avery,	McLeod	e	MacCarty,	

em	1944,	e	por	Hershey	e	Chase,	em	1952,	o	material	genético	é	constituído	pelo	DNA.	

Essa	molécula,	portanto,	constitui	o	reservatório	molecular	da	informação	genética,	

armazena	e	transmite	essa	informação.	O	DNA	descreve	as	estruturas	primárias	de	todas	

as	proteínas,	RNAs,	e,	por	meio	das	enzimas,	afeta	diretamente	todos	os	processos	e	

constituintes	celulares,	afetando	forma,	tamanho	e	função	de	todos	os	seres	vivos.

	 	 A	estrutura	tridimensional	do	DNA	foi	explicada	em	1953,	por	Watson	e	Crick,	

como sendo uma dupla hélice:	duas	cadeias	helicoidais	de	DNA	que	se	enrolam	ao	

redor	do	mesmo	eixo,	 com	giro	para	a	direita,	 com	as	bases	nitrogenadas	voltadas	

para	dentro	da	molécula,	e	a	cadeia	açúcar-fosfato	voltada	para	fora.	Na	dupla	hélice,	

os	filamentos	 são	antiparalelos	e	complementares.	Em	um	dos	filamentos,	a	cadeia	

inicia-se	por	um	nucleotídeo	com	um	grupamento	 fosfato	 livre,	ou	extremidade	5’	

(lê-se	 “cinco	 linha”),	 enquanto	 a	 outra	 extremidade	 possui	 um	 nucleotídeo	 com	

um	 grupamento	 hidroxila	 livre,	 sendo	 denominada	 de	 extremidade	 3’	 (lê-se	 “três	

linha”).	Logo	a	orientação	da	cadeia	é	5’ 	3’.	A	cadeia	complementar	irá	possuir	uma	

orientação	inversa,	ou	seja,	3’ 	5’.	

A	proposta	da	dupla	hélice	de	Watson	e	Crick	baseava-se	em	três	pontos:

•	 na	natureza	química	dos	componentes	do	DNA	(desoxirribonucleotídeos);
•	 nos	dados	de	difração	de	Raio	X	coletados	por	Rosalind	Franklin	&	Maurice	Wilkins;
•	 nas	relações	entre	as	bases,	estabelecidas	por	Erwin	Chargaff.	

Anotações
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1.	 Componentes	químicos	do	DNA:	Estrutura	primária

  Antes mesmo dos experimentos iniciais que comprovariam a natureza química 

do	gene,	a	estrutura	primária	do	DNA	já	era	conhecida.	Sua	estrutura	química	é	

bem	simples:	um	polímero	de	nucleotídeos.	Cada	nucleotídeo	é	 constituído	de	

um	grupamento	fosfato,	um	açúcar	com	cinco	carbonos	(pentose)	e	um	composto	

nitrogenado	cíclico	chamado	de	base	 (base	nitrogenada).	No	DNA,	o	açúcar	é	a	

2-desoxirribose.	Aliás,	o	DNA	é	denominado	de	ácido	desoxirribonucleico	devido	

a	esse	açúcar.	Diferentemente,	no	RNA	(ácido	ribonucleico),	o	açúcar	é	a	ribose	

(figura	1).	Quatro	bases	diferentes	são	encontradas	no	DNA:	adenina	(A),	guanina	

(G),	timina	(T)	e	citosina	(C).	Nesse	aspecto,	o	RNA	difere	do	DNA	por	possuir	a	

base	uracila	(U)	no	lugar	da	timina.	As	bases	nitrogenadas	podem	ser	classificadas	

como	purinas,	bases	com	dois	anéis	(adenina	e	guanina)	e	pirimidinas,	bases	com	

um	anel	(citosina,	timina	e	uracila)	(figura	2).	Essa	estrutura	do	DNA	é	considerada	

como	estrutura	primária	(figura	3).

Figura 1. Comparação das pentoses do rNA (ribose) e do dNA (2-desoxirribose).

 Figura 2. Bases nitrogenadas.

Figura 3. Estrutura primária do dNA. polímero de nucleotídeos. A) polímero de nucleotídeos; B) representa-
ção simplificada. Em destaque, os componentes de um desoxirribonucleotídeo trifosfatado.

2.	 Dados	de	difração	de	Raio	X	de	Rosalind	Franklin	&	Maurice	Wilkins

	 	 Watson	e	CricK	usaram	os	dados	de	difração	de	raios	X	na	estrutura	do	DNA,	

disponibilizados	por	Wilkins	 e	 Franklin,	para	 resolverem	o	problema	desafiador	

da	estrutura	tridimensional	do	DNA.	Para	analisar	a	estrutura	do	DNA,	R.	Franklin,	

no	 laboratório	de	M.	Wilkins,	utilizava	o	método	de	difração	de	Raio	X.	Em	um	

cristal,	as	moléculas	estão	arranjadas	ordenadamente.	Assim,	quando	um	feixe	de	

Raio	X	atinge	um	cristal,	espalha-se	ordenadamente	de	acordo	com	um	padrão	que	

reflete	a	estrutura	do	cristal.	A	 imagem	do	padrão	de	espalhamento	é	fixada	em	

um	filme	fotográfico	impressionado	pelos	raios	X.	O	padrão	de	espalhamento	do	

feixe de Raio X atravessando um cristal de DNA indicou que a molécula tinha uma 

estrutura	de	hélice	(padrão em cruz no centro),	com	uma	estrutura	bifilamentar	

muito	 ordenada,	 com	 as	 bases	 (áreas escuras acima e embaixo)	 dispondo-se	

perpendicularmente	 ao	 eixo	 principal	 da	molécula,	 apresentando	 subestruturas	

repetidas	a	cada	0,34	nanômetro	(1	nm=10-9	metro)	ao	longo	do	eixo	da	molécula	

(figura	4).

Figura 4. Esquema do experimento de difração de raios X do dNA (adaptado de pierce, 2011).

3.	 Dados	de	Erwin	Chargaff

	 	 Os	experimentos	realizados	por	Chargaff	resultaram	em	dados	que	propiciaram	

o	estabelecimento	de	regras	que	possibilitaram	a	Watson	e	Crick	o	estabelecimento	

dos	 tipos	de	 ligações,	pareamentos,	entre	as	bases	nitrogenadas	na	molécula	de	

DNA.	Chargaff	observou	que:	1)	a	composição	das	bases	do	DNA	geralmente	varia	

de	uma	espécie	para	outra;	2)	espécimes	de	DNA	isoladas	de	diferentes	tecidos	do	

mesmo	indivíduo	possuem	a	mesma	composição	de	bases;	3)	a	composição	de	bases	

do	DNA	em	uma	dada	espécie	não	se	altera	com	a	idade	do	organismo,	o	estado	

nutricional	ou	alteração	ambiental;	4)	em	todos	os	DNAs,	independentemente	da	

espécie,	o	número	de	resíduos	de	adenina	é	igual	ao	número	de	resíduos	de	timina	

([A]=[T]),	e	o	número	de	resíduos	de	citosina	é	igual	ao	número	de	resíduos	de	

guanina	([C]=[G]).	A	partir	dessas	relações,	segue-se	que	a	soma	dos	resíduos	de	

purina	se	iguala	à	soma	dos	resíduos	de	pirimidina,	ou	seja,	[A]+[G]=[T]+[C].

dNA: Estrutura e 
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•	 Assim,	a	molécula	de	DNA	possui	2	filamentos	que	se	enrolam	em	torno	do	eixo	
da	hélice;	as	pentoses	ficam	externas	em	relação	às	bases,	formando	o	“corrimão	

da	 escada”,	 ou	 seja,	 pentoses	 e	 fosfatos	 carregados	 negativamente	 encontram-

se	na	parte	externa	da	molécula;	 as	bases	que	encontram-se	na	parte	 interna	da	

molécula,	estão	ligadas	por	pontes	de	hidrogênio;	os	filamentos	polinucleotídicos	

ficam	em	direções	opostas,	as	bases	ficam	pareadas	(A=T	/	C=G);	os	filamentos	são	

antiparalelos	e	complementares.	A	complementariedade	das	bases	nitrogenadas	na	

molécula	de	DNA	constitui	a	base	fundamental	da	propriedade	do	DNA	armazenar	

a	informação	genética	e	transmiti-la	de	geração	a	geração.	Essa	estrutura	em	dupla	

hélice	do	DNA,	ou	seja,	a	 sua	estrutura	 tridimensional,	 configura-se	na	estrutura	

secundária	do	DNA	(figura	5).

Figura 5. representações da estrutura tridimensional do dNA (adaptado de Griffiths et al., 2009).

	 	 A	estrutura	do	DNA	apresentada	por	Watson	e	Crick	corresponde	à	estrutura	

secundária	 do	 tipo	 B,	 ou	 estrutura	DNA-B (figura	 5).	 O	 DNA	 pode	 adotar	 várias	

estruturas	 secundárias	 diferentes,	 como	 o	DNA-A e o DNA-Z.	 O	DNA-A é similar 

ao DNA-B,	 sendo,	 contudo,	menor	 e	mais	 largo	 do	 que	 o	DNA-B.	 O	DNA-Z tem 

como	característica	principal	a	estrutura	de	dupla	hélice	com	giro	para	a	esquerda,	

diferentemente do DNA-B e DNA-A,	que	apresentam	giro	para	a	direita.

A replicação do dNA é semiconservativa
	 	 Uma	consequência	importante	da	estrutura	do	DNA	e	de	sua	propriedade	da	

complementariedade	das	bases	nitrogenadas	é	a	transmissão	da	informação	genética	

geração	 após	 geração,	 com	 alta	 fidelidade.	 Assim,	 a	 síntese	 de	 novas	moléculas	 de	

DNA	está	diretamente	associada	à	transmissão	da	informação	genética.	O	mecanismo	

de	cópia	de	DNA,	proposto	por	Watson	e	Crick,	no	qual	uma	dupla	hélice-molde	será	

copiada	para	formar	os	filamentos	polinucleotídicos	complementares,	resulta	em	duas	

moléculas:	cada	uma	conservando	um	filamento	molde	e	apresentando	um	filamento	

recém-sintetizado.	Esse	modelo	é	denominado	de	replicação	semiconservativa.	Além	

desse	 modelo,	 outros	 dois	 modelos	 hipotéticos	 estavam	 em	 pauta,	 o	 modelo	 de	

replicação	conservativa	e	a	replicação	dispersiva.

ModElos AlTErNATIvos pArA A rEplICAÇÃo do dNA

Modo semiconservativo:	os	dois	filamentos	polinucleotídicos	do	DNA	se	desenrolariam,	

sem	 rupturas	 do	 esqueleto	 açúcar-fosfato,	 e	 cada	 um	 deles,	 separadamente,	 seria	

utilizado	como	molde	para	 construir	o	 	 seu	filamento	complementar,	de	 sorte	que	

cada	nova	dupla	hélice	seria	constituída	de	um	filamento	da	molécula	original	e	de	um	

novo	filamento	recém-sintetizado	(figura	6).	

Figura 6. Modo semiconservativo.

Modo conservativo:	 similar	ao	modo	anterior,	mas	os	filamentos	polinucleotídicos	

novos	 recém-sintetizados	 constituiriam	 a	 nova	 dupla	 hélice,	 e	 a	 dupla	 original	 se	

manteria	como	tal	(figura	7).	

Figura 7. Modo conservativo.

Modo dispersivo:	haveria	quebras	continuadas	na	espinha-dorsal	de	açúcar-fosfato	da	

molécula	de	DNA	e	subsequente	reconstituição,	após	duplicação,	que	poderia	resultar	

dNA: Estrutura e 
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em	uma	mistura	 entre	 segmentos	 da	molécula	 original	 e	 segmentos	 de	 filamentos	

novos	no	mesmo	filamento	(figura	8).	

Figura 8. Modo dispersivo.

Conclusão:	 O	modelo,	 experimentalmente	 comprovado	 por	Meselson	 e	 Stahl,	 em	
1958,	 é	o	 semiconservativo:	uma	molécula	de	DNA	origina	duas	outras	 idênticas	 à	
primeira,	onde	cada	filamento	da	molécula	original	 serve	de	molde	para	uma	nova	
molécula	de	DNA.	

do ponto de vista molecular, de que forma ocorre a duplicação do dNA?
	 	 O	 mecanismo	 geral	 de	 replicação	 do	 DNA	 é	 equivalente	 tanto	 em	
procariotos	 quanto	 em	 eucariotos.	 Diferem,	 contudo,	 no	 que	 se	 refere	 a	 algumas	
enzimas	 participantes	 do	 processo	 e	 no	 tipo	 de	 replicons	 (as	 unidades	 individuais	
de	replicação),	se	são	circulares	(procariotos)	ou	 lineares	(eucariotos).	Na	figura	9,	
podemos	observar	a	formação	de	duas	cadeias	novas	de	DNA	a	partir	dos	filamentos	
moldes,	considerando-se	o	aparato	molecular	envolvido	no	processo.	Tendo	em	vista	
a	replicação	do	DNA	bacteriano,	onde	o	processo	está	bem	compreendido,	essa	pode	
ser	dividida	em	quatro	estágios:	iniciação,	deselicoidização,	alongamento	e	término.	

. Iniciação – A	bactéria	Escherichia coli	 possui	um	cromossomo	circular.	 	O	DNA	
Genômico	desse	procarioto	possui	 somente	uma	origem	de	replicação,	a	 região	
oriC	com	245	pb.	Existem	proteínas	iniciadoras	que	se	ligam	à	região	oriC	e	fazem	
que	uma	pequena	região	do	DNA	se	desenrole.	

. Deselicoidização – As	 enzimas	 que	participam	do	processo	de	 desenrolamento,	
deselicoidização	do	DNA,	são	as	helicases de DNA. A	separação	dos	filamentos	de	
DNA	cria	um	estresse	topológico	na	sua	estrutura	helicoidal,	que	é	aliviado	pelas	
topoisomerases (DNA girases).	Os	 filamentos	 polinucleotídicos	 separados	 são	
estabilizados	pelas	proteínas de ligação ao DNA (SSB), impedindo que eles se 
religuem.

Os	DNA	polimerases	necessitam	de	um	nucleotídeo	com	um	grupo	3’-OH	livre	para	
realizarem	 a	 ligação	 com	 um	 outro	 nucleotídeo	 (ligação	 fosfodiéster).	 Quem	
fornece	esse	grupo	3’-OH	são	os	primers.	Portanto	os	iniciadores	(primers) devem 
estar	presentes	antes	que	o	DNA	polimerase	possa	sintetizar	DNA.	Esses	iniciadores	

são	fragmentos	curtos	de	RNA	(10	a	12	nucleotídeos)	sintetizados	pela	primase. 
No	filamento	 líder	de	 replicação	contínua,	 será	necessária	 a	 síntese	de	 somente	
um primer na	 ponta	 5’	 do	 filamento	 recém-sintetizado,	 enquanto	 no	 filamento	
descontínuo	serão	gerados	novos	primers	no	início	de	cada	fragmento	de	Okasaki.

. Alongamento - consiste	em	duas	operações:	síntese	da	fita	líder	(contínua)	e	síntese	
da	fita	tardia	(descontínua).

Síntese	do	filamento	líder	(leading):	Após	a	síntese	de	um	iniciador	curto	de	RNA	ou	
primer	na	origem	de	replicação,	os	desoxirribonucleotídeos	são	então	adicionados	a	
este	iniciador	pelo	DNA	polimerase	III	e,	então,	a	síntese	prossegue	continuamente.

Síntese	 do	 filamento	 de	 replicação	 descontínua/tardia	 (lagging):	 Ela é realizada 
em	 fragmentos	 curtos	 (Okazaki),	 sintetizados	 na	 direção	 oposta	 ao	movimento	
da	 forquilha.	 Isso	 envolve	 várias	 outras	 enzimas	 além	 do	 DNA	 polimerase	 III.	
Cada	 fragmento	deve	 ter	o	 seu	RNA	 iniciador	próprio,	 sintetizado	pela	Primase,	
e o posicionamento dos iniciadores deve ser controlado e coordenado com o 
movimento	de	forquilha.	Os	iniciadores	de	RNA	são	removidos	e	substituídos	por	
DNA,	pelo	DNA polimerase I,	e	os	cortes	são	ligados	pelo	DNA Ligase.

. Terminação - ocorre quando as duas forquilhas de replicação se encontram em uma 
região	determinada.

TIPOS DE DNA POLIMERASE BACTERIANA

•	 DNA polimerase I:	remove	e	substitui	os	primers.
•	 DNA polimerase II:	 atua	no	 reparo	do	DNA,	 reinicia	 a	 replicação	 após	o	DNA	
danificado	resultar	na	interrupção	da	síntese.

•	 DNA polimerase III:	 principal	 enzima	 da	 duplicação.	 Essa	 enzima	 adiciona	
nucleotídeos,	ou	seja,	participa	da	fase	de	alongamento	da	replicação.

•	 DNA polimerase IV e V: atuam nos processos de reparo do DNA.

Figura 9. Forquilha de duplicação do dNA.

dNA: Estrutura e 
replicação
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AspECTos GErAIs dA rEplICAÇÃo do dNA EM EUCArIoTos

 O DNA eucariótico possui muitas origens de replicação. Em cada origem, 

um complexo multiproteico de reconhecimento de origem (ORC) liga-se às 

origens e desenrola o DNA nessa região. O início da replicação em eucariotos, 

por apresentar várias origens de replicação, apresenta um mecanismo que 

garante que cada replicação ocorra uma única vez no ciclo celular: a liberação 

das origens de replicação para o início do processo de replicação do DNA 

eucariótico pelo complexo MCM (manutenção de minicromossomos), que atua 

como um fator de liberação da replicação.

Existem	diversoss	DNAs	polimerases	em	eucariotos,	como:	

DNA polimerase α (alfa):	 possui	 a	 atividade	 de	 primase,	 inicia	 a	 síntese	 de	DNA	

nuclear com a síntese de um primer	de	RNA;

DNA polimerase δ (delta):	completa	a	replicação	no	filamento	lagging;

DNA polimerase ε (épsilon):	replica	o	filamento	leading;

DNA polimerase θ (teta), λ (lambda), μ (mi) e Rev1:	repara	o	DNA.

DNA polimerase γ (gama):	replica	e	repara	o	DNA	mitocondrial.

	 	 Uma	diferença	importante	entre	a	replicação	eucariótica	e	a	bacteriana	é	o	fato	

dos	cromossomos	de	eucariotos	serem	lineares,	apresentando	o	problema	das	suas	

pontas.	Esse	problema	é	observado	na	duplicação	do	filamento	lagging,	onde,	com	a	

retirada	do	último	primer	da	extremidade	do	filamento,	esse	não	pode	ser	substituído	

com	nucleotídeos	de	DNA,	levando	a	um	possível	encurtamento	do	cromossomo.	Para	

se	 evitar	 a	 perda	 de	 informação	 genética,	 os	 cromossomos	 de	 eucariotos	 possuem	

em	 sua	 ponta,	 uma	 estrutura	 denominada	 telômero.	 Os	 telômeros	 são	 estruturas	

especializadas	que	contêm	repetições	em	 tandem	de	uma	sequência	curta	de	DNA,	

que	é	adicionada	à	ponta	3´	pela	enzima	 telomerase.	Essa	enzima	estende	o	DNA,	

preenchendo	a	falha	devido	à	remoção	do	primer	de	RNA.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	 Por	 que	 a	 complementariedade	 de	 bases	 é	 um	 aspecto-chave	 do	 processo	 de	

replicação do DNA?

2)	De	 que	 forma	 a	 informação	 genética	 presente	 nas	 pontas	 dos	 cromossomos	 de	

eucariotos	 é	 preservada	 geração	 após	 geração,	 considerando-se	 o	 processo	 de	

replicação	do	DNA?	Explique.

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
você deverá entender:
•	 de	que	forma	ocorre	a	transcrição	do	DNA;
•	 de	que	forma	ocorre	o	processamento	do	RNA.

o doGMA CENTrAl dA BIoloGIA MolECUlAr
(=GENÉTICA MolECUlAr)
	 	 As	 células	 estocam	 a	 informação	 genética	 no	 DNA.	 O	 DNA	 mantém	 essa	

informação,	 que	 é	 transmitida	 geração,	 após	 geração,	 pelo	 processo	 de	 replicação.	

Ou	seja,	essa	informação	flui	de	DNA	para	DNA.	Quando	as	proteínas	são	necessárias,	

o	 DNA	 é	 transcrito	 em	 RNA,	 que,	 por	 sua	 vez,	 é	 traduzido	 em	 um	 polipeptídeo,	

ocorrendo	o	processo	de	expressão	gênica	(figura	1).

Figura 1. o dogma Central da Biologia Molecular (=Genética Molecular). 

Transcrição do dNA e  
 processamento do rNA
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AspECTos GErAIs dA TrANsCrIÇÃo
	 A	transcrição	é	similar	ao	processo	de	duplicação.	Contudo	ela	é	assimétrica,	
ou	 seja,	 somente	 um	 dos	 filamentos	 de	 DNA	 servem	 como	 molde	 para	 a	 síntese	
de	 RNA	 em	 uma	 dada	 região	 (lócus).	 Considerando-se	 esse	 aspecto,	 os	 filamentos	
polinucleotídicos	do	DNA	podem	ser	classificados	como	filamento	sense	e	filamento	
antissense.	 Por	 convenção,	 quando	 se	 escreve	 uma	 sequência	 de	 nucleotídeos	
correspondente	 a	 um	 gene,	 ela	 sempre	 é	 representada	 pelo	 filamento	 codificador.	
Também	por	convenção,	a	sequência	é	sempre	escrita	no	sentido	5’->	3’.	Em	alguns	
sistemas,	 o	filamento	molde	 é	 também	 identificado	 como	filamento	menos	 (-),	 e	o	
filamento	codificador	como	filamento	mais	(+)	(figura	2).
	 Em	eucariotos,	cada	gene	é	transcrito	em	um	mRNA,	e	cada	molécula	de	mRNA	
codifica	a	informação	para	a	síntese	de	uma	única	proteína,	sendo	chamado	de	mRNA	
monocistrônico	(um	cistron,	um	gene).	Diferentemente,	nas	bactérias,	um	conjunto	
de	genes	relacionados,	os	operons,	são	transcritos	conjuntamente,	resultando	em	uma	
molécula	de	mRNA	que	codifica	várias	proteínas,	o	mRNA	policistrônico	(vários	genes	
=	policistrônico)	(figura	3).

Figura 2. representação esquemática dos filamentos sense e antissense.

Figura 3. Comparação das transcrições nos procariotos e nos eucariotos.

  A enzima responsável pela síntese de RNA é a RNA polimerase.	 A	 enzima	

RNA	polimerase	de	procariotos	é	composta	por	5	subunidades:	ααββ´σ	.	No	cerne	da	
enzima,	existem	duas	cópias	de	uma	subunidade	chamada	alfa	(α),	uma	cópia	de	beta	
(β)	e	uma	única	cópia	de	beta	primo	(β´).	O	cerne	da	enzima	catalisa	o	alongamento	
da	molécula	de	RNA	pela	adição	de	nucleotídeos	de	RNA.	A	subunidade	sigma,	ou	fator	

sigma	(σ),	controla	a	ligação	da	RNA	polimerase	ao	promotor.	
	 	 A	unidade	de	transcrição	(figuras	4	e	5),	ou	seja,	a	região	do	DNA	que	será	

transcrita,	corresponde	a	um	gene.	Na	região	anterior	ao	gene,	ou	região	upstream, ou 

região	antecedente,	ou	à	montante	do	gene	(estes	são	termos	sinônimos),	temos	a	região	

do	promotor,	ou	simplesmente	promotor.	Essa	é	a	região	onde	a	RNA	polimerase	se	

liga	para	o	início	da	transcrição.	No	final	da	unidade	de	transcrição,	temos	o	finalizador,	

local	de	término	da	síntese	de	RNA	(transcrição).	O	sítio	promotor	é	reconhecido	pelo	

aparato	molecular	de	transcrição	e	apresenta	uma	característica	geral:	a	presença	de	

sequências	de	consenso,	ou	seja,	sequências	com	grande	similaridade	ou	consenso,	

quando o promotor de uma unidade de transcrição é comparado com promotores de 

diferentes	genes,	da	mesma	espécie	ou	de	espécies	diversas.	A	sequência	de	consenso,	

que	é	frequentemente	encontrada	em	quase	todos	promotores	bacterianos,	é	centrada	

a	 cerca	de	10pb	antecedentes	 ao	ponto	de	 início.	A	 sequência	de	 consenso	 -10	ou	

Pribnow Box é 

5´-	TATAAT-3´

3´-	ATATTA-5´

sendo	escrita	como	TATAAT.	Outra	sequência	de	consenso	em	promotores	bacterianos	

é	TTGACA,	sendo	denominada	de	sequência	-35,	por	estar	centrada	35	nucleotídeos	

antecedentes	 ao	 início	 da	 transcrição.	 Experimentos	 têm	mostrado	 que	 alterações,	

mutações	de	substituição	de	bases	nessas	sequências	de	consenso	(-10	e	-35),	reduzem	

a	taxa	de	transcrição.

Figura 4. Unidade de transcrição. dois esquemas equivalentes. Com destaque ao sítio promotor e à região 
codificante do gene (orF). A região 5´ não traduzida (5´UTr), que antecede ao códon de início AUG, e a 

região 3´ não traduzida (3´UTr), que ocorre após o códon de fim. 

Transcrição do dNA e 
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C) Fase de Término da transcrição 
	 Após	 a	 síntese	 dos	 finalizadores,	 a	 transcrição	 termina.	 Esses	 finalizadores	

ocorrem,	 em	 geral,	 antes	 do	 ponto	 de	 término	 da	 transcrição.	 Nesse	 caso,	 a	 RNA	

polimerase	para	a	síntese	de	RNA,	a	molécula	de	RNA	é	liberada	da	RNA	polimerase,	

com	 a	 separação	 total	 do	 RNA	 da	molécula	 de	 DNA.	 A	 RNA	 polimerase	 se	 separa	

do	filamento	molde	de	DNA.	Os	sinais	de	terminação	são	variados,	e	o	processo	de	

terminação	depende	da	formação	de	estruturas	secundárias,	em	forma	de	grampo,	na	

molécula	de	RNA	nascente	e/ou	da	participação	de	proteínas	auxiliares.	Há	dois	tipos	

de	finalizadores	em	E. coli:	rô-dependente	e	rô-independente.	

quadro comparativo dos tipos de terminação da síntese de rNA
Terminação rô-independente:

Neste	 caso,	 a	 terminação	 da	 cadeia	

cabe	 totalmente	 à	 RNA	 polimerase,	 não	

dependendo	de	proteínas	auxiliares.	

Terminação rô-dependente:

Neste	 caso,	 a	 terminação	 da	 cadeia	

depende de proteínas auxiliares 

(proteínas rô).	

Existem	 sequências	 repetidas	 invertidas	

ricas	 em	 GC	 na	 molécula	 de	 DNA,	

formando	 sequências	 repetidas	 invertidas	

(autocomplementares).

As	 sequências	 são	 ricas	 em	 C	 e	 pobres	

em	 G.	 Essa	 é	 uma	 região	 de	 baixa	

complementariedade.	 Em	 geral	 não	 são	

formados	grampos	ou	esses	são	“fracos”.

Existe	 uma	 série	 de	 6	 ou	 mais	 As no 

Filamento	molde,	após	a	região	rica	em	GC.	

Essas serão transcritas em Us	no	terminal	3’	

do	Filamento	de	RNA.	

Não	existe	uma	série	de	6	ou	mais	As no 

Filamento	molde,	 após	 a	 região	 rica	 em	

GC.	Não	existindo,	portanto,	 a	fileira	de	

unidades U	na		ponta	3´	do	RNA.

A	 presença	 de	 sequências	 repetidas	

invertidas	 (autocomplementares),	permite	

a	 formação	 de	 estruturas	 em	 grampo	 ou	

haste-alça	(hairpin,	stem-loop,	em	inglês),	

via	 emparelhamento	 dos	 segmentos	

complementares,	 parando	 a	 síntese	 do	

RNA	 e	 gerando	 a	 liberação	 do	 RNA	 da	

polimerase e da enzima polimerase do 

molde.

A	 pausa	 da	 RNA	 polimerase	 após	 a	

formação	 do	 grampo	 “fraco”	 permite	

que	 a	 proteína	 rô	 alcance	 a	 enzima,	

aprisionando-a	e	desenovelando	o	híbrido	

DNA/RNA.	

AspECTos GErAIs dA TrANsCrIÇÃo EM CÉlUlAs EUCArIÓTICAs

	 Considerando-se	os	eucariotos,	para	o	início	da	transcrição,	há	a	necessidade	
da	montagem	 de	muitas	 proteínas	 em	 um	 promotor,	 antes	 que	 a	 RNA	 polimerase	
possa	 começar	 a	 sintetizar	o	RNA.	Essas	proteínas	 são	 chamadas	de	 fatores gerais 

de transcrição	 (GTF).	 O	 alongamento	 ocorre	 dentro	 da	 bolha	 de	 transcrição	

O sítio promotor representa uma informação extremamente importante para a unidade 

de	transcrição,	pois	delimita	onde	começará	a	transcrição.

Figura 5. representação do sítio promotor em bactéria, com destaque às sequências consenso (adaptado 
de Griffiths et al., 2009).

TrANsCrIÇÃo: INICIAÇÃo, AloNGAMENTo E TÉrMINo
	 Considerando-se	a	transcrição,	didaticamente,	ela	pode	ser	dividida	em	três	

etapas	gerais:	iniciação,	alongamento	e	término	da	transcrição.

A) Fase de Iniciação 
 Na fase de iniciação, teremos a ligação da holoenzima ao DNA na região 

do promotor (complexo fechado); desespiralização do DNA (bolha), produzin-

do um molde unifilamentar (complexo aberto); e a formação do complexo de 

iniciação, com a síntese de poucos ribonucleotídeos, sem a necessidade de um 

primer na ponta 5´da molécula de RNA.

B) Fase de Alongamento 
 Após a iniciação da transcrição, a RNA polimerase move-se downstream 

ao longo do molde, ou seja, na região após o ponto de início da síntese, deseli-

coidizando progressivamente o DNA na margem da bolha de transcrição, adicio-

nando ribonucleotídeos à molécula de RNA complementares àqueles presentes 

na sequência molde e reenrolando o DNA na margem antecedente (upstream) da 

bolha de transcrição.

O	processo	de	alongamento	só	termina	quando	a	RNA	polimerase	encontra	um	sinal	

de	terminação,	que	é	também	uma	sequência	específica	de	nucleotídeos,	na	molécula	

de	DNA.

Transcrição do dNA e 
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essencialmente	 como	 ocorre	 em	 procariotos.	Os	 eucariotos	 possuem	 três	 tipos	 de	
RNA	polimerase,	cada	uma	transcrevendo	um	tipo	diferente	de	RNA:	RNA polimerase 

I, que	 transcreve	 o	 rRNA	 (RNA	 ribossomal);	 a	RNA polimerase II, que transcreve 
os	 pré-mRNAs	 (RNAs	 pré-mensageiro),	 snoRNA	 (RNA	 pequeno	 nucleolar)	 e	 alguns	
snRNAs	(RNAs	pequenos	nucleares);	e	a	RNA polimerase III, que transcreve pequenas 
moléculas	de	RNA:	tRNAs	(RNAs	transportador),	pequeno	rRNA	e	alguns	snRNA.
	 Os	genes	eucarióticos	são	complexos.	Eles	possuem	regiões	chamadas	de	éxons	
e	regiões	não	codificantes	chamadas	de	sequências	intercalares	ou	íntrons.	Os	íntrons	
são	comuns	em	genes	eucarióticos	e	raros	em	genes	bacterianos.	Todos	os	íntrons	e	
éxons	são	 inicialmente	transcritos	em	RNA.	Contudo,	após	a	 transcrição,	os	 íntrons	
são removidos por splicing	e	os	éxons	são	unidos,	resultando	em	um	RNA	maduro.	
Portanto,	após	o	término	da	transcrição,	o	RNA	sintetizado,	denominado	de	transcrito	
primário	 ou	 pré-mRNA,	 sofre	 várias	modificações,	 ou	 seja,	 um	 processamento	 pós	
transcricional.	São	três	modificações:	a	adição	do	Cap	5´,	a	adição	da	Cauda	Poli(A)	e	
a	recomposição	(splicing)	do	RNA	(figura	6).	
 A adição do Cap	5´consiste	na	adição	de	um	nucleotídeo	extra	na	ponta	5´do	
mRNA	e	uma	metilação	pela	adição	de	um	grupo	metila	(CH3)	à	base	no	nucleotídeo	
recém-adicionado	e	ao	grupo	2´-OH	do	açúcar	de	um	ou	mais	nucleotídeos	na	ponta	
5´.	Ocorre,	portanto,	a	adição	de	um	“revestimento”,	ou	seja,	caps de	7-metilguanosina	
(7-MG).	
	 A	adição	de	uma	cauda	Poli	(A)	refere-se	à	adição	de	50	a	250	nucleotídeos	
adenina	à	ponta	3´.	Esse	processo	de	adição	de	adenina	chama-se	poliadenilação.	Essa	
cauda	confere	estabilidade	a	muitos	mRNAs.
	 O	processo	de	recomposição,	ou	splicing,	refere-se	à	retirada	dos	íntrons	e	
à	união	dos	éxons	do	transcrito	primário	ou	pré-mRNA.	Inicialmente,	o	pré-mRNA	é	
clivado	no	sítio	5´.	Esse	corte	libera	o	primeiro	éxon	do	íntron,	e	a	ponta	5´do	íntron	
liga-se	ao	ponto	de	ramificação,	ou	seja,	o	íntron	dobra-se	sobre	si	mesmo,	formando	
uma	estrutura	em	 forma	de	 laço.	Nessa	etapa,	o	nucleotídeo	guanina	na	sequência	
de	consenso	no	sítio	de	corte	5´liga-se	com	a	adenina	no	ponto	de	ramificação	por	
uma	reação	de	transesterificação.	Como	resultado,	o	grupo	5´	fosfato	do	nucleotídeo	
guanina	 liga-se	 ao	 grupo	 2´-OH	 do	 nucleotídeo	 adenina	 no	 ponto	 de	 ramificação	
(figura	9).	Na	etapa	2,	da	reação	de	recomposição,	o	sítio	de	recomposição	em	3´do	
íntron	é	cortado,	os	dois	éxons	são	unidos	por	uma	ligação	fosfodiéster	normal	5´com	
3´,	e	o	íntron	em	forma	de	laço	é	liberado.	Todo	esse	processo	de	recomposição	do	
pré-mRNA ocorre dentro de um spliceossomo.	O	spliceossomo é formado por cinco 
moléculas	 de	 RNA	 e	 quase	 300	 proteínas.	Os	 RNAs	 que	 compõem	 o	 spliceossomo 
são	os	snRNAs,	ou	pequenos	RNAs	nucleolares	que,	associados	a	proteínas,	tornam-se	
pequenas	ribonucleoproteínas	nucleares	(snRNP).	Os	seis	snRNAs	são	chamados	de	
U1,	U2,	U3,	U4,	U5	e	U6.	Esse	processo	está	descrito	na	figura	6.	

	 A	reação	de	recomposição	do	precursor	de	tRNA	ocorre	em	dois	estágios;	mas,	
diferentemente do splicing	do	pré-mRNA,	não	há	a	participação	de	um	spliceossomo.	
Esses	 íntrons	 são	 removidos	 por	 simples	 nucleases	 e	 ligases	 de	 recomposição.	 No	
primeiro	estágio,	uma	endonuclease	de	recomposição	nuclear	ligada	à	membrana	faz	
dois	cortes	nas	pontas	do	íntron.	Em	seguida,	no	estágio	II,	uma	ligase	de	recomposição	
junta	as	duas	metades	do	tRNA	para	formar	a	estrutura	molecular	final	do	tRNA.
	 A	 reação	 de	 recomposição	 em	 rRNA	 de	 vários	 eucariontes	 inferiores	 –	 e	
em	vários	 rRNA,	 tRNA	e	mRNAs	de	mitocôndrias	 e	 cloroplastos	de	muitas	 espécies	
diferentes	 –	 ocorrem	 como	 uma	 autorrecomposição	 ou	 atividade	 autocatalítica,	
dependente	exclusivamente	da	própria	molécula	de	RNA.	O	próprio	íntron	catalisa	a	
sua	remoção.	Nesse	caso,	o	mecanismo	de	splicing	envolve	uma	série	de	transferências	
de	ligações	fosfodiéster,	sem	ligações	perdidas	ou	ganhas	no	processo.	A	reação	requer	
um	cofator	guanina	com	um	grupo	3´-OH	livre.	

Figura 6. processamento do mrNA em eucariotos.
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PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Descreva	o	dogma	central	da	biologia	molecular.

2)	Qual	a	principal	diferença	da	estrutura	de	um	gene	de	procariotos	e	de	eucariotos?

3)	O	que	é	processamento	do	RNA?	Descreva	os	três	tipos	principais.

4)	Esquematize	o	splicing spliceossomal.

Anotações oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
 você deverá entender:
•	 como	a	informação	genética	está	codificada	no	DNA	e	quais	são	as	propriedades	do	
código	genético;

•	 as	informações	sobre	alguns	experimentos	que	levaram	à	decodificação	do	código	
genético.

AspECTos GErAIs do CÓdIGo GENÉTICo
	 	 Em	1953,	Watson	&	Crick	determinaram	a	estrutura	tridimensional	do	DNA	
e	 consideraram	 a	 sequência	 de	 bases	 como	 a	 portadora	 da	 informação	 genética.	
Considerando-se	que:
1.	 os	genes	são	segmentos	de	DNA;
2.	 os	ácidos	nucleicos	são	arranjos	lineares	de	nucleotídeos;
3.	 as	proteínas	são	arranjos	lineares	de	aminoácidos.
	 	 Tem-se	a	hipótese:	“A	sequência	dos	aminoácidos	na	proteína	é	especificada	
pela	sucessão	dos	nucleotídeos	de	um	gene.”	O	que	seria	uma	analogia	a	um	código,	
o	“Código	Genético”.	A	decodificação	desse	código	somente	veio	a	ser	obtida	cerca	de	
10	anos	depois	da	descoberta	da	estrutura	tridimensional	do	DNA.	
	 	 A	primeira	questão	levantada	sobre	esse	código	seria	a	respeito	de	que	forma	
a	informação	escrita	com	quatro	letras	no	RNA	mensageiro	(A	–	adenina;	G	-	guanina;	
C	–	citosina;	U	 -	uracila),	complementares	à	sequência	de	nucleotídeos	do	DNA	(T	
–	 timina;	 C	 -	 citosina;	 G	 –	 guanina;	 A	 -	 adenina),	 codificariam	 os	 vinte	 diferentes	
aminoácidos	das	proteínas.
	 	 Uma	 ideia	 inicial	 sobre	 a	 estrutura	 desse	 código	 seria	 a	 cerca	 do	 número	
mínimo	 necessário	 de	 nucleotídeos	 para	 se	 codificar	 um	 aminoácido	 na	 cadeia	
polipeptídica.	Uma	simples	análise	combinatória	responderia	a	essa	questão:	Com	um	
único	nucleotídeo	poderiam	ser	codificados	somente	41	aminoácidos,	ou	seja,	quatro.	
Se	os	quatro	nucleotídeos	se	combinassem	dois	a	dois,	teríamos	42	possibilidades,	ou	

o Código
Genético 
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seja,	16	aminoácidos.	Considerando-se	os	quatro	nucleotídeos	combinados	três	a	três,	
teríamos	43	combinações	possíveis,	ou	seja,	64	trincas	diferentes	de	nucleotídeos,	mais	
do	que	o	suficiente	para	codificar	cada	um	dos	20	aminoácidos	distintos	que	poderiam	
formar	um	polipeptídeo.
	 	 A	 comprovação	 experimental	 de	 que	 o	 código	 genético	 é	 constituído	 por	
trincas	de	nucleotídeos,	por	códons,	 foi	dada	por	Francis	Crick,	Barnett,	Brenner	e	
Wats-Tobin,	em	1961.	Eles	mostraram	esse	fato,	experimentalmente,	usando	mutantes	
do	bacteriófago	T4	(que	infecta	E. coli),	produzidos	com	o	uso	da	acridina	proflavina,	
uma	molécula	capaz	de	se	inserir	entre	os	nucleotídeos	de	uma	hélice	dupla	de	DNA,	
dobrando	 a	distância	 entre	os	dois	 nucleotídeos	 adjacentes	 e	permitindo,	 em	uma	
próxima	duplicação	de	DNA,	o	 ganho	ou	 a	perda	de	um	nucleotídeo	de	 cada	 vez.	
Essa	 alteração	 do	 DNA	 produzia	 efeitos	 drásticos,	 com	 grande	 alteração	 da	 cadeia	
polipeptídica	 codificada	na	 região	 rII	 do	 fago,	 os	 quais	 podiam	 ser	 revertidos	 com	
o	 tratamento	 do	mutante	 produzido	 novamente	 com	proflavina.	Ou	 seja,	 havendo	
a	 adição	 de	 um	nucleotídeo	 e	 logo	 após,	 com	um	novo	 tratamento	 com	o	 agente	
mutagênico,	a	deleção	(perda)	de	um	outro	nucleotídeo,	a	sequência	de	aminoácidos	
na	 cadeia	 polipeptídica	 seria	 restabelecida	 à	 estrutura	 da	 proteína	 produzida	 pelo	
bacteriófago	selvagem,	entre	a	adição	de	um	nucleotídeo	e	o	local	de	deleção	de	outro	
nucleotídeo.

dECIFrAÇÃo EXpErIMENTAl do CÓdIGo GENÉTICo
	 	 Foi	 em	 1961	 que	 Nirenberg	 e	 Matthaei	 descobriram	 que	 o	 RNA	 sintético	

poderia	funcionar	como	um	mRNA	na	síntese	de	polipeptídeos.	Eles	usaram	a	enzima	

polinucleotídeo	 fosforilase.	 Essa	 enzima,	 diferentemente	 da	 RNA	 polimerase,	 não	

requer	 um	 molde;	 ela	 liga	 aleatoriamente	 os	 nucleotídeos	 disponíveis	 na	 reação	

de	 síntese.	 Eles	 produziram	 inicialmente	 RNAs	 homopolímeros	 sintéticos,	 ou	 seja,	

formados	por	um	único	nucleotídeo,	como	o	5´UUUU...3´	(RNA	poli-U).	Esses	RNAs	

poli(U)	foram	adicionados	a	20	tubos	diferentes,	cada	um	contendo	um	sistema	livre	

de	células	com	 todos	os	componentes	para	a	 tradução	e	 todos	os	20	aminoácidos.	

Cada	tubo	continha	um	aminoácido	diferente,	marcado	radioativamente.	A	proteína	

radioativa	 apareceu	 naquele	 tubo	 que	 continha	 o	 aminoácido	 fenilalanina.	 Logo	 o	

códon	UUU	codifica	o	aminoácido	fenilalanina.	Usando	esse	procedimento,	decifraram	

ainda	os	códons	CCC,	para	prolina,	e	AAA,	que	codifica	a	lisina.	O	códon	GGG,	por	

motivos	técnicos,	não	foi	determinado.

 	 Em	 1964,	 Nirenberg	 e	 Leder	 descobriram	 que	 as	 moléculas	 de	 tRNA	

carregadas	 com	 aminoácidos	 se	 ligam	 ao	 complexo	 ribossomo-mRNA.	 Além	 disso,	

observaram	que	a	 ligação	tRNA		a	esse	complexo	não	requeria	 longas	moléculas	de	

mRNA.	Eles	produziram	mais	de	50	minis	mRNAs	(cada	um	constituído	por	somente	

3	nucleotídeos),	testando	cada	diferente	trinca	(mRNA)	para	os	20	tipos	diferentes	de	

aminoacil-tRNAs.	Eles	determinaram	os	aminoácidos	codificados	para	cada	uma	dessas	

combinações	de	nucleotídeos	(trincas).	Em	1968,	o	código	genético	foi	completamente	

decifrado	pelo	acúmulo	de	informações	produzidas	experimentalmente	ao	longo	dos	

anos	anteriores.	O	código	genético	pode	ser	apresentado	em	uma	tabela	(figura	1).	

Figura 1. Tabela do código genético. 
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proprIEdAdEs do CÓdIGo GENÉTICo
	 	 As	 propriedades	 do	 código	 genético	 podem	 ser	 relacionadas	 conforme	 as	

explicações	seguintes.

1. A unidade do código genético é o códon.	Cada	códon	é	constituído	por	 três	

nucleotídeos	(trinca).

2. O código genético tem ponto inicial.	A	leitura	da	molécula	de	mRNA	começa	no	

sítio	correspondente	ao	códon	AUG,	ou	seja,	uma	matriz	de	leitura	[=quadro	de	

leitura	aberto	ou	open reading frame	(ORF)]	inicia-se	pelo	códon	AUG.

3. O código genético não é sobreposto.	Cada	nucleotídeo	no	mRNA	pertence	 a	

apenas	um	códon	de	uma	matriz	de	leitura.	O	fato	de	uma	mutação	de	ponto	(que	

altera	um	nucleotídeo)	só	alterar	um	aminoácido	na	cadeia	polipeptídica	é	uma	

evidência	do	código	não	ser	sobreposto.

4. O código genético não tem vírgulas.	Não	existe	um	nucleotídeo	com	a	função	de	

espaçador	de	códons.	Os	códons	são	lidos	consecutivamente.

5. O código genético é redundante (degenerado).	Dos	64	códons	possíveis,	três	

são	 códons	 de	 fim,	 especificando	 o	 fim	 da	 tradução.	 Os	 61	 códons	 restantes,	

denominados	 de	 códons	 com	 sentido,	 codificam	 aminoácidos.	 Como	 existem	

somente	20	aminoácidos	diferentes,	comumente	encontrados	nas	proteínas,	um	

aminoácido	pode	ser	codificado	por	mais	de	um	códon	diferente.	Os	códons	que	

especificam	o	mesmo	aminoácido	são	chamados	de	sinônimos	(Figuras	2	e	3).	

Figura 2. Infográfico mostrando as explicações do ponto de vista molecular para a ocorrência do código 
genético redundante, considerando-se o trNA.
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Figura 3. Exemplo de um anticódon com posição oscilante. dependendo da posição da terceira base 

do anticódon, o trNA poderá se parear, reconhecer dois códons diferentes (adaptado de Griffiths et al., 
2009).

6. O código genético não é ambíguo.	Um	códon	codifica	somente	um	aminoácido.

7. O código genético é quase universal.	  Os	 códons	 especificam	 os	 mesmos	

aminoácidos	 em	 todos	 os	 seres	 vivos,	 com	 algumas	 exceções.	 A	 maioria	 das	

exceções	são	encontradas	em	genes	mitocondriais.	Alguns	códons	não	universais	

também	foram	encontrados	em	genes	nucleares	de	protozoários.

8. O código genético tem ponto final.	 O	 término	 da	 leitura	 da	 fita	 de	mRNA	 é	

determinado	 por	 códons	 de	 terminação,	 também	 chamados	 de	 códons	 sem	

sentido,	que	não	são	lidos	por	tRNAS,	mas	sim	por	proteínas	específicas	conhecidas	

por	fatores	de	terminação.	São	os	códons	UAA,	UAG	e	UGA.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1.	 Explique	o	que	é	um	sistema	livre	de	células?	Como	poderia	ser	obtido?

2.	 Explique	qual	seria	a	sequência	de	aminoácidos	codificado	pelo	mRNA	hipotético	

a	seguir:

o Código 
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Você	deverá	entender	o	mecanismo	de	tradução	do	mRNA	em	uma	proteína.

AspECTos GErAIs dA TrAdUÇÃo
  A tradução é	o	processo	no	qual	a	sequência	nucleotídica	do	mRNA	é	usada	

como	molde	para	a	síntese	de	um	polipeptídeo.	A	sequência	de	aminoácidos	na	cadeia	

polipeptídica	é	determinada	pela	sequência	de	nucleotídeos	na	cadeia	do	mRNA.	A	

ligação	entre	os	aminoácidos	denomina-se	de	ligação	peptídica.	A	cadeia	dos	peptídeos	

(aminoácidos)	constitui	um	polipeptídeo.	Um	polipeptídeo	pode	ser	uma	proteína	ou	

ser	a	subunidade	de	uma	proteína	mais	complexa.	Um	polipeptídeo	pode	ser	formado	

por	até	20	aminoácidos	diferentes.	O	tRNA	é	o	adaptador	molecular	da	tradução.	Esta	

molécula	em	forma	de	trevo	leva	o	aminoácido	ao	local	de	síntese	(figura	1).	O	tRNA	

possui	o	anticódon,	uma	trinca	de	nucleotídeos	complementar	ao	códon	do	mRNA.

Figura 1. Estrutura do trNA, destacando o anticódon e o sítio de ligação ao aminoácido.
o local da tradução do mrNA são os ribossomos (figura 2, tabela 1).  Estes são constituídos por duas sub-
unidades. Uma maior e uma menor. As subunidades dos ribossomos são formadas por rNA e proteínas.

Tradução do rNA
em proteína
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Tabela	1.	As	subunidades	Ribossômicas.	Proteína	e	moléculas	de	RNA	que	compõem	as	

duas	subunidades	de	um	Ribossomo.

Célula Procariótica 

(Ribossomo 70S) 

Célula Eucariótica 

(Ribossomo 80S) 

Subunidades ribossômica:  

50S + 30S 

Subunidades ribossômica:  

60S + 40S 

23S rRNA + 5S rRNA + 31 

proteínas = 50S 

28S rRNA + 5,8S rRNA + 5S rRNA 

+ 49 proteínas = 60S 

16S rRNA + 21 proteínas = 30S 18S rRNA + 33 proteínas = 40S 

	 	 Existem	sítios-chave	de	interação	nos	ribossomos	(figura	2).	O	sítio	de	interação	

ao	mRNA	 encontra-se	 completamente	dentro	da	 subunidade	menor	do	 ribossomo.	

Considerando-se	a	ligação	do	tRNA	ao	ribossomo,	existem	3	sítios	de	ligação:	os	sítios	

E	 (de	 saída,	 exit),	P	 (peptidil)	 e	A	 (aminoacil).	 	O	 sítio	A liga	 um	 aminoacil-tRNA	

que	possui	um	anticódon	complementar	ao	códon	presente	no	mRNA	na	subunidade	

menor	do	ribossomo.	O	sítio	P é o local de entrada do tRNA iniciador e entrada dos 

demais	tRNAs	após	passarem	pelo	sítio	A.		O	sítio	E é o local do tRNA sem aminoácido 

(desacilado)	 que	 será	 liberado	do	 ribossomo.	Na	 subunidade	maior	do	 ribossomo,	

temos o centro peptidil transferase,	onde	a	formação	peptídica	é	catalisada.

Figura 2. representação do ribossomo com destaque aos sítios de interação.

ETApAs dA TrAdUÇÃo
     1 INICIAÇÃo
 Em E. coli,	 o	 sítio	 de	 iniciação	 da	 síntese	 proteica,	 na	 molécula	 de	 mRNA,	 é	

identificado	pela	interação	do	terminal	3´	do	rRNA	16S,	da	subunidade	pequena,	com	

o	terminal	5´	da	molécula	de	mRNA	a	ser	traduzida.	Uma	sequência	de	nucleotídeos	

na	 extremidade	 5´	 do	mRNA,	 que	 precede	 o	 códon	 de	 início	 da	 tradução	 (AUG),	

denominada	 sequência	 Shine-Dalgarno,	 é	 parcialmente	 complementar	 a	 uma	

seqüência	presente	na	extremidade	3´	do	rRNA	16S.	Nas	células	eucarióticas,	a	ligação	

da	subunidade	menor	se	dá	com	proteínas	do	cap	da	extremidade	5´do	mRNA.	O	tRNA	

iniciador,	em	uma	célula	procariótica,	carrega	uma	metionina	modificada,	formilada	

(fMet-tRNA).	Nas	células	eucarióticas,	a	primeira	metionina	não	é	formilada.

	 	 A	ligação	da	subunidade	menor	do	ribossomo	ao	mRNA	e	a	ligação	do	tRNA	

iniciador,	mais	diferentes	proteínas,	forma	o	complexo	de	iniciação	30S	(em	bactérias)	

ou	40S	(em	eucariotos).	A	etapa	seguinte	da	iniciação	é	a	ligação	da	subunidade	maior	

do	ribossomo	ao	complexo	de	iniciação	30S,	formando	o	complexo	de	iniciação	70S	

(em	bactérias)	ou	80S	(em	eucariotos).

  Em E. coli,	teremos	a	participação	dos	chamados	fatores	de	iniciação.	O	fator	

3	de	iniciação	(IF-3)	liga-se	à	subunidade	menor	do	ribossomo,	impedindo	a	ligação	da	

subunidade	maior	do	ribossomo.	O	fator	de	iniciação	2	(IF-2)	forma	um	complexo	com	

GTP	e	o	tRNA	carregado	com	uma	N-formilmetionina,	ligando	este	tRNA	à	subunidade	

menor	do	ribossomo,	posicionando	no	sítio	P.	O	fator	de	iniciação	1	(IF-1)	aumenta	a	

dissociação	das	subunidades	maior	e	menor	do	ribossomo.	Quando	esses	fatores	de	

iniciação	são	liberados,	a	subunidade	maior	do	ribossomo	se	liga	para	criar	o	complexo	

de	iniciação	70S.

AMINoACIlAÇÃo: lIGAÇÃo dos AMINoáCIdos Aos rNAs 
TrANsporTAdorEs (trNA)

	 	 A	 aminoacilação	 é	 uma	 reação	 muito	 importante,	 pois	 garante	 uma	 fiel	

correspondência	entre	um	aminoácido	e	seu	tRNA	(anticódon),	garantindo	a	entrada	

correta	desse	aminoácido	na	cadeia	polipeptídica	em	relação	ao	códon	da	cadeia	de	

mRNA.	Essa	 reação	possui	dois	 estágios	 e	 é	 catalisada	pela	 aminoacil	 tRNA	 sintase.	

Uma	célula	possui	uma	aminoacil	tRNA	sintase	para	cada	aminoácido.	Por	isso,	são	20	

enzimas	diferentes.	Uma	enzima	para	um	determinado	aminoácido	reconhece	todos	

os	tRNAS	que	reconhecem	os	códons	para	esse	aminoácido.	A	enzima	ativa	o	grupo	

carboxil	do	aminoácido	para	a	 ligação	covalente	com	o	tRNA,	(ligação	à	adenina	da	

trinca	 CCA	 da	 extremidade	 3´do	 tRNA).	 No	 primeiro	 estágio,	 o	 aminoácido	 reage	

com	o	ATP	(trifosfato	de	adenosina),	produzindo	aminoacil-AMP	e	PPi (pirofosfato).	

A enzima sintase permanece associada ao aminoacil-AMP até o aparecimento do tRNA 

correspondente.	No	segundo	estágio,	a	sintase	catalisa	a	transferência	do	aminoácido	

ativado	para	o	tRNA	com	a	liberação	do	AMP	(adenosina	monofosfato).

Tradução do rNA
em proteína
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	 	 A	fase	de	alongamento	da	tradução	(figura	3)	consiste	na	adição	dos	aminoácidos	

na	cadeia	polipeptídica,	ou	seja,	ocorre	o	crescimento	gradual	da	cadeia	polipeptídica.	

No	início	do	alongamento,	o	sítio	P	(peptidil)	está	preenchido	com	o	tRNA	iniciador.	

Temos	então	a	entrada	de	um	aminoacil-tRNA	no	sítio	A	(aminoacil),	pareando	com	

o	códon	exposto	no	sítio	A	(primeira	etapa	do	alongamento).	Na	sequência,	ocorre	a	

ligação	peptídica	do	aminoácido	presente	no	sítio	P,	com	o	aminoácido	presente	no	

sítio	A	(segunda	etapa	do	alongamento).	Como	resultado	dessa	ligação	peptídica,	o	

aminoácido	do	sítio	P	é	liberado,	permanecendo	ligado	ao	aminoácido	do	sítio	A.	Essa	

reação	é	catalisada	pela	enzima	peptidil	transferase.	A	terceira	etapa	do	alongamento,	

de	um	ciclo	que	se	repete,	é	constituída	pela	translocação	do	ribossomo,	ou	seja,	o	

deslocamento	do	ribossomo	ao	longo	do	mRNA	no	sentido	 5´ 3´ .	
Esta	etapa	posiciona	o	ribossomo	no	códon	seguinte.	O	tRNA	que	estava	posicionado	

no	sítio	P	passa	a	ocupar	o	sítio	E,	enquanto	o	tRNA,	que	ocupava	o	sítio	A,	passa	a	

ocupar	o	sítio	P,	deixando	o	sítio	A	livre	para	a	entrada	do	próximo	tRNA	carregado	com	

aminoácido	(aminoacil-tRNA).	O	tRNA	que	entra	no	sítio	E	move-se	para	o	citoplasma,	

onde	pode	ser	recarregado	com	outro	aminoácido.

  A	fase	de	alongamento	da	tradução	também	tem	a	participação	de	diferentes	
proteínas,	os	chamados	fatores de alongamento.	Em	E. coli,	são	3:		os	fatores de 

alongamento Tu	(EF-Tu)	e	Ts	(EF-Ts)	e	o	fator	de alongamento G	(EF-G).	Em	resumo	
temos:	

	O	EF-Tu	liga-se	ao	GTP		e	então	liga-se	a	um	tRNA	carregado	com	aminoácido.	O	
EF-Tu-GTP	coloca	o	aminoacil	tRNA	no	sítio	A	do	ribossomo	e	é	liberado	como	EF-
Tu-GDP.

	O	EF-Ts	é	requerido	para	mediar	a	regeneração	do	EF-Tu-GDP	por	EF-Tu-GTP.
	O	 EF-G	 está	 envolvido	 no	 processo	 de	 translocação.	 Na	 etapa	 da	 translocação,	
temos	a	hidrólise	de	GTP	em	GDP.

3 TErMINAÇÃo
	 	 A	última	etapa	da	síntese	proteica	(figura	3)	ocorre	no	momento	em	que	o	

ribossomo	desloca-se	ao	longo	do	mRNA,	atingindo	um	códon	de	término	da	síntese	

proteica	(UAA,	UAG	ou	UGA).	Neste	caso,	não	há	a	entrada	de	um	tRNA	carregado,	

mas	sim	uma	proteína	(fator	de	liberação)	que	promove	a	 liberação	da	proteína	do	

ribossomo	e	consequente	dissociação	do	ribossomo.	Também	requer	sinais	moleculares	

específicos	que	determinam	o	fim	do	complexo	mRNA-ribossomo	tRNA-peptidil.

	 	 Duas	classes	de	proteínas	(Fatores	de	Liberação)	atuam	neste	processo.	RF1	

e	RF2	apresentam	similaridade	em	tamanho	e	forma	à	um	tRNA	e	atuam	via	ligação	ao	

sítio	A	do	ribossomo,	reconhecendo	diretamente	um	códon	de	terminação.	

	 RF1	reconhece	os	códons	UAA	e	UAG.

	 RF2	reconhece	os	códons	UGA	e	UAA.

	 RF3	é	uma	proteína	de	ligação	ao	GTP	que,	em	associação	à	RF1	e	à	RF2,	promove	

a	clivagem	do	peptidil-tRNA,	liberando	a	proteína.

Figura 3. Aspecto geral da tradução (adaptado de Clark, 2010).

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Qual	a	importância	da	aminoacilação	do	tRNA	para	a	fidelidade	da	tradução?

2)	Qual	enzima	é	responsável	pela	formação	das	ligações	peptídicas	durante	a	tradução?

3)	Explique	o	que	são	fatores	de	tradução.

Tradução do rNA
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     você deverá entender:
•	 o	que	significa	mutação;
•	 os	diferentes	tipos	de	mutação.

	 	 Durante	a	replicação	do	DNA,	ocasionalmente	e	espontaneamente,	ocorrem	

erros	que	podem	causar	alterações	na	sequência	de	nucleotídeos.	Essas	alterações	são	

chamadas de Mutações.

MUTAÇÕEs: mudanças	hereditárias	que	os	organismos	sofrem.	Qualquer	alteração	
do	DNA	que	não	seja	explicada	pela	recombinação	genética.

  A mutação é parte intrínseca	 da	 vida,	 é	 aleatória,	 casual.	 Ela	 ocorre	

naturalmente	 e	 pode	 surgir	 em	 toda	 e	 qualquer	 célula	 e	 em	 qualquer	 tempo.	 É	 a	

origem	de	toda	variabilidade que leva ao processo de seleção,	gerando	a	adaptação,	

que	tem	como	consequência	a	evolução.

	 	 As	mudanças	nas	sequências	gênicas	que	estão	presentes	em	uma	população	

de	organismos,	e	que	são	prejudiciais,	serão	perdidas,	porque	os	indivíduos	afetados	

não	sobreviverão.	Assim,	a	seleção	de	organismos,	para	a	sua	sobrevivência,	ocorre	por	

uma	seleção	de	genes,	ou,	mais	precisamente,	por	conjuntos	de	genes.	Uma	população	

de	 organismos,	 frequentemente,	 contém	 muitas	 variantes	 que	 são	 praticamente	

iguais,	bem	adaptadas	às	condições	prevalecentes.	Quando	as	condições	mudam	para	

condições	adversas,	os	organismos	que	são	mais	capazes	de	se	adaptar	sobreviverão.	

Desta	forma,	a	composição	genética	de	uma	população	de	organismos	pode	mudar	ao	

longo	do	tempo.

Portanto o processo de mutação é essencial para as espécies poderem evoluir e se 

adaptar	 ao	 seu	 ambiente	 variável.	 Mas	 mutação	 demais	 pode	 também	 extinguir	 a	

Mutação:
Aspectos Gerais
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espécie em função de sua carga	genética.

	 	 Devido	a	tudo	isso,	toda	diversidade	de	manifestações	da	vida,	desde	as	boas	

como	as	mais	negativas,	originaram-se	das	mutações.

 As mutações podem ser de ocorrência:
MUTAÇÃO ESPONTÂNEA:	tendência	inerente	dos	organismos	para	sofrer	mudança	

de	um	estado	hereditário	para	outro.	Surge	de	erros	na	replicação	do	DNA,	ou	por	

lesões	espontâneas,	que	são	danos	naturais	que	ocorrem	no	DNA.

MUTAÇÃO INDUZIDA:	 ocorre	 quando	 um	 organismo	 é	 exposto	 a	 um	 agente	

mutagênico	 ou	 mutágeno.	 É	 causada	 por	 diferentes	 agentes	 químicos,	 físicos	 ou	

biológicos,	chamados	mutagênicos.

MUTAGÊNICOS:	agentes	que	têm	o	efeito	biológico	de	induzir	mutações	em	um	nível	

mais	alto	do	que	os	níveis	espontâneos,	ou	taxa	background	(basal).	São	importantes	

nos estudos dos mecanismos de mutação e na indução de mutação em pesquisa 

genética.	São	usados	para	a	seleção	em	plantas	(melhoramento).

Especificidade Mutacional:	 “preferência”	 do	 mutágeno	 (mutagênico)	 por	 certos	

tipos	de	mutação,	substituição,	ou	por	sítios	mutacionais	(hot-spots).

MUTANTE:	organismo	ou	célula	cujo	 fenótipo	mudado	deve-se	à	presença	de	uma	

mutação.

 As Mutações podem ser dos tipos:
MUTAÇÃO GÊNICA:	eventos	mutacionais	que	ocorrem	dentro	de	genes	individuais.	

Muda	 um	 alelo	 de	 um	 gene.	 Ela	 também	 é	 chamada	 de	mutação de ponto, que 

é a	alteração	de	um	único	par	de	bases	do	DNA	ou	um	pequeno	número	de	pares	

de	bases	 adjacentes.	 A	mudança	 acontece	dentro	de	um	único	 gene,	 em	um	 locus 

cromossômico	(“ponto”).

MUTAÇÃO CROMOSSÔMICA:	 muda	 segmentos	 dos	 cromossomos,	 cromossomos	

inteiros,	ou	mesmo	conjuntos	inteiros	de	cromossomos.	As	alterações	devem-se	mais	

aos	novos	arranjos	dos	cromossomos	e	dos	genes	que	eles	contêm.

 As Mutações podem ser fenotipicamente:
Mutação Dominante:	 nos	 diploides,	 aparece	 no	 fenótipo	 da	 célula	 ou	 clone	 de	

células	que	a	contém.

Mutação Recessiva:	só	será	expressada	em	homozigose,	porque	ela	é	mascarada	por	

um alelo do tipo selvagem.

Tipo Selvagem:	provê	o	padrão,	que	pode	ser	a	forma	encontrada	na	natureza	ou	a	

forma	encontrada	em	um	estoque	padrão	de	laboratório.	O	alelo	tem	algum	tipo	de	

função	ativa	ou	funções	específicas	para	o	papel	biológico	daquele	gene	particular.

Mutação Direta:	mudança	fora	do	alelo	de	tipo	selvagem	(+).

Mutação Reversa:	mudança	de	volta	para	o	tipo	selvagem.

	 	 Estudos	sobre	a	ocorrência	de	Mutação	consideram	os	seguintes	parâmetros	

descritos	abaixo.

Eventos de Mutação:	é	a	ocorrência	real	de	uma	mutação.	São	agentes	de	mudança	

casual	 que	 agem	na	 estrutura	do	 gene	 (DNA).	Geralmente	o	 evento	 é	destrutivo	 e	

deletério	ou	muda	regiões	funcionais	cruciais	do	gene.

Frequência de Mutação:	é	a	proporção	de	mutações	ou	mutantes	em	uma	população 

de	células	ou	organismos.

Taxa de Mutação:	número	de	mutações	que	acontecem	em	alguma	unidade	de	tempo,	

como	um	ciclo	de	geração	celular,	ou	de	um	organismo,	ou	número	total	de	divisões	

celulares.

Clone:	uma	população	de	células	idênticas	derivadas	assexuadamente	de	uma	célula	

progenitora.	O	seu	tamanho	é	proporcional	à	fase	de	desenvolvimento	à	qual	o	evento	

de	mutação	ocorreu.

Setor Mutante:	caminho	de	células	mutantes	fenotipicamente,	membros	de	um	clone,	

resultado	observável	de	uma	mutação.	A	mutação	inicial	produz	uma	maior	proporção	

de	células	mutantes,	setor	mutante,	na	população	em	crescimento	do	que	a	mutação	

tardia.

oCorrÊNCIA dA MUTAÇÃo:
MUTAÇÃO SOMÁTICA:	acontece	em	uma	célula	no	tecido	somático.	Pode	resultar	na	

morte	celular,	perda	ou	diminuição	da	função	celular,	ou	contribuir	para	os	processos	

envolvidos	na	transformação	neoplásica	(câncer).	Esta	mutação	não	é	transmitida	para	

a	progênie.

Mutação:
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MUTAÇÃO GERMINATIVA:	acontece	na	linhagem	germinativa,	tecido	que	vai	formar	
as	células	sexuais	(gametas).	Se	uma	célula	sexual	mutante	participa	na	fertilização,	
a	mutação	 será	 passada	 para	 a	 próxima	 geração,	 contribuindo,	 por	 exemplo,	 para	
uma	proporção	substancial	de	anormalidades	congênitas	e	de	doenças	genéticas	no	
homem.	Esta	mutação	pode	ser	transmitida	para	alguém	ou	para	toda	a	progênie.

sIsTEMA dE dETECÇÃo dE MUTAÇÃo
	 	 Mutação	 somática	 e	 germinativa	 -	 teste	 locus-específico,	 pois	 é	 visto	 que	 a	
mutação	é	um	evento	raro.

MUTAÇÕES MORFOLÓGICAS: Afetam as propriedades exteriormente visíveis de um 
organismo,	como	a	forma,	a	cor,	ou	o	tamanho.

MUTAÇÃO COM PERDA DE FUNÇÃO: Causa uma completa ou parcial perda de 
função.	Interfere	com	a	função	do	tipo	selvagem.	No	heterozigoto,	o	alelo	selvagem	
provê	bastante	função	para	resultar	em	fenótipo	normal.	Mutação	geralmente	recessiva.

MUTAÇÃO COM GANHO DE FUNÇÃO: Causa o aparecimento de uma nova função 
ou causa o aparecimento em um tecido inadequado ou em um período de tempo 
inapropriado.	Função	nova	no	gene	será	expressada.	Alelo	dominante.

MUTAÇÃO LETAL: Causa	morte	prematura.	Um	alelo	mutante	letal	é	reconhecido	por	
seus	efeitos	na	viabilidade	do	organismo.

MUTAÇÃO SUPRESSORA: Suprime	 o	 efeito	 de	 uma	 mutação	 inicial	 em	 um	 sítio	
diferente.
Mutação Supressora Intragênica: Suprime	o	efeito	de	uma	mutação	inicial	dentro	
do	mesmo	gene.
Mutação Supressora Intergênica: Suprime	o	efeito	de	uma	mutação	inicial	em	outro	
gene.

SISTEMA SELETIVO: Um	 protocolo	 experimental	 projetado	 para	 separar	 o	 tipo	
mutante	desejado	dos	indivíduos	do	tipo	selvagem.	Serve	para	aumentar	a	recuperação	
de	mutações	raras.	É	usado	principalmente	em	microorganismos.

ANálIsE dE rEvErsÃo
O	teste	de	reversão	de	uma	mutação	pode	mostrar	algo	sobre	a	natureza	da	mutação	
ou	a	ação	de	um	mutágeno.

Por	 exemplo:	 se	 uma	 mutação	 não	 pode	 ser	 revertida	 na	 presença	 do	 mutágeno	
que	a	 induziu,	então	o	mutágeno	deve	ter	alguma	ação	unidirecional	relativamente	
específica.

MUTAÇÕEs BIoqUíMICAs
Ocorre	a	perda	ou	mudança	de	alguma	função	bioquímica	das	células,	resultando	em	

uma	inabilidade	para	crescer	e	proliferar.

MUTANTES PROTOTRÓFICOS: Podem existir em um meio mínimo.

MUTANTES AUXOTRÓFICOS: Devem ser providos com certos nutrientes adicionais 

para	crescer.

TÉCNICAs MICroBIANAs
MÉTodo dE ENrIqUECIMENTo dE FIlTrAÇÃo
Seleciona os	mutantes	auxotróficos	diretos	em	fungos	filamentosos.

MUTAÇÕES CONDICIONAIS: Um	alelo	mutante	só	causa	um	fenótipo	mutante em 

um	certo	ambiente,	chamado	CONDIÇÃO RESTRITIVA. 

Esse	alelo	mutante	causa	um	fenótipo	do	tipo	selvagem	em	algum	ambiente	diferente,	

chamado CONDIÇÃO PERMISSIVA.

PERÍODO SENSÍVEL: Período	de	desenvolvimento	em	que	o	gene	atua	no	 tempo 

específico.	Ex:	mutações	sensíveis	à	temperatura.

CrUZAMENTo dE MUTAÇÃo
A	variabilidade	natural	é	aumentada	pela	intervenção	humana.

Mutações	germinativas	podem	levar	à	seleção.

Para	gerar	variabilidade	por	seleção,	deve-se	tratar	com	um	mutágeno.

As	mutações	são	removidas	da	população	através	de	mutação	reversa	ou	por	seleção.

INDUÇÃO DE MUTAÇÃO

Exposição	a	uma	dose	efetiva	do	Agente	Mutagênico,	causando	mutação,	em	células	

somáticas	e	germinativas	e	suas	consequências,	sem	considerar	o	sistema	de	reparo:

Mutação:
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INdUÇÃo dE MUTAÇÃo E AÇÃo do rEpAro

Exposição	 a	 uma	 dose	 efetiva	 do	 Agente	 Mutagênico,	 causando	 mutação,	 e	 suas	

consequências,	considerando	o	Sistema	de	Reparo:

Exemplos	de	agentes	(químico,	físico,	biológico)	que	aumentam	a	taxa	de	Mutação:

AGENTES MUTAGÊNICOS

AGENTE FÍSICO
RAIOS: X, UV, GAMA; RADIAÇÃO IONIZANTE: α, β, γ (emitida por urânio, rádio, trítio, 
carbono 14, etc.), LUZ SOLAR, ETC.

AGENTE BIOLÓGICO
VÍRUS, BACTÉRIAS, BIOTOXINAS, ETC.

AGENTE QUÍMICO
ALIMENTOS: ADITIVOS, CONSERVANTES, CORANTES, ACIDULANTES, 
EMULSIFICANTES, ADOÇANTES, EMBUTIDOS, PIRROLIZADOS, DEFUMADOS, 
ETC.
ESTILOS DE VIDA: BEBIDAS, FUMO, DROGAS, COSMÉTICOS, ETC.
AGROTÓXICOS: DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, INSETICIDAS, FUNGICIDAS, 
HERBICIDAS, PRAGUICIDAS, PESTICIDAS, BIOCIDAS, PRODUTOS 
FITOSSANITÁRIOS, ETC.
ORIGEM OCUPACIONAL: SOLVENTES, CORANTES, REAGENTES, PRODUTOS DE 
BORRACHA E PLÁSTICOS, ETC.
MEDICAMENTOS: SINTÉTICOS E NATURAIS, ETC.
OUTROS: POLUIÇÃO, FUMAÇA, FULIGEM, QUEIMADAS, COMBUSTÍVEL, METAIS, 
EFLUENTES INDUSTRIAIS LÍQUIDOS E SÓLIDOS, ESGOTOS E DESPEJOS, ETC.

MUTAÇÃo E CÂNCEr
	 	 A	 Mutação	 é	 uma	 doença	 genética	 que	 muda	 os	 proto-oncogenes em 

oncogenes,	que	promovem	as	duas	características	principais	do	câncer:

-	 divisão	 celular	 descontrolada,	 formando	 um	 grupamento	 de	 células	 chamado	
tumor;

-	 expansão	 dessas	 células	 pelo	 corpo,	 para	 formar	 tumores	 novos,	 chamadas	
metástases.

Através	do	processo	de	mutação,	levam	à	formação	de	um	clone	mutante.

Por	 exemplo:	 retinoblastoma	 (câncer	 de	 retina,	 recessivo,	 esporádico-unilateral	 ou	

hereditário-bilateral).

	 	 O	 câncer	 constitui	 um	 problema	 de	 saúde	 pública	 para	 o	 mundo	 e,	 em	

especial,	 para	 as	 nações	 em	 desenvolvimento.	 Ele	 é	 responsável	 por	mais	 de	 12%	

de	todas	as	causas	de	óbito	no	mundo	e,	a	cada	ano,	mais	de	7	milhões	de	pessoas	

morrem	da	doença.	Isso	pode	ser	explicado	devido	à	maior	exposição	dos	indivíduos	

a	 fatores	 cancerígenos.	As	 causas	do	câncer	podem	ser	decorrentes	da	alimentação	

incorreta,	predisposição	genética	e	por	meio	do	ambiente.	Contudo	a	maioria	resulta	

da	exposição	a	carcinógenos	ambientais,	como	agentes	químicos	naturais	e	sintéticos,		

físicos,	como	a	radiação,	ou	biológicos,	como	os	vírus.

Mutação:
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Por	 exemplo:	 A	 classe	 médica	 tem	 atenção	 especial	 com	 relação	 à	 exposição	 dos	

indivíduos	às	radioterapias,	agentes	sabidamente	de	risco.	Além	disso,	para	qualquer	

tipo	de	tratamento,	deve-se	levar	em	consideração	a	relação	risco-benefício,	no	caso	

em	que	a	exposição	a	agentes	perigosos	ou	danosos	seja	necessária,	como	nas	quimio	

e	radioterapias.

AGENTEs CArCINoGÊNICos:
•	 fatores	de	estilo	de	vida	(alimentação,	tabagismo);
•	 exposições	 que	 ocorrem	 naturalmente	 (luz	 ultravioleta,	 o	 gás	 radônio,	 agentes	
infecciosos);

•	 tratamentos	médicos	(quimioterapia,	radiação,	drogas);
•	 exposições	ocupacionais	(no	local	de	trabalho);
•	 poluição,	etc.

TErAToGENICIdAdE
Teratologia: ramo	 da	 ciência	 médica	 que	 estuda	 a	 contribuição	 ambiental	 no	

desenvolvimento	pré-natal	alterado.

Causas	Genéticas	(gênicas	ou	cromossômicas)	são	as	mais	conhecidas,	como	capazes	

de	alterar	o	desenvolvimento	embrionário	humano.

AGENTEs TErAToGÊNICos:
•	 medicações	(talidomida,	misoprostol);
•	 doenças	maternas	(diabetes,	epilepsia);
•	 infecções	(rubéola,	toxoplasmose);
•	 radiações	(radioterapia);
•	 substâncias	químicas	(mercúrio,	chumbo);
•	 outras	drogas	(álcool,	fumo,	cocaína,	etc.).

INTErAÇÃo orGANIsMo-AMBIENTE 
	 	 O	 SER	 VIVO	 é	 fruto	 da	 interação	 entre	 o	 genoma	 com	 o	 seu	 ambiente.	 A	

capacidade	de	interagir	com	o	meio	também	está	inscrita	no	DNA.

	 	 Não	devemos	esquecer	que	a	taxa	mutacional	elevada	produz	elevada	Carga	

Genética	e	também	pode	extinguir	a	espécie.

	 	 Apesar	de	 tudo,	 todas	 as	 espécies	 controlam	geneticamente	 a	 taxa	de	 suas	

mutações	por	um	mecanismo	de	reparo	do	DNA.

  Conhecer os processos mutacionais e os fatores que os produzem é 

importante,	pois	possibilita	administrar,	controlar	e	minorar	os	riscos.	Ou	seja,	fazer	

uma	prevenção	de	riscos	e	danos	à	saúde,	objetivando	uma	melhor	qualidade	de	vida.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	 Monte	 uma	 tabela	 e	 cite	 os	 diversos	 tipos	 de	 Mutações	 e	 as	 suas	 principais	

características.

Mutação:
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oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 os	diferentes	tipos	de	Mutação	de	ponto;
•	 os	erros	na	replicação	do	DNA.

	 	 As	 Técnicas	 de	Genética Molecular podem ser usadas para determinar a 
sequência	de	grandes	segmentos	de	DNA	e	também	as	mudanças	de	sequência	que	
resultam	das	mutações,	revelando	os	“pontos	quentes”	(hot spots)	mutacionais,	sítios	
genéticos	de	sequências	repetidas,	com	tendência	à	sofrerem	Mutação.

MUTAÇÃo dE poNTo
	 	 As	mutações	pontuais	que	 incidem	em	genes	estruturais,	 causando	a	 troca	
de	um	par	de	bases	nitrogenadas,	irá	significar	a	troca	de	um	códon,	o	que	pode	vir	
a	alterar	um	aminoácido	na	respectiva	proteína,	tendo	consequências	na	estrutura	e	
expressão	gênica.	Portanto	elas	podem	ocorrer	no	DNA	e	na	Proteína.

NO DNA: os dois principais tipos de Mutação de Ponto	são:
SUBSTITUIÇÃO DE BASE: Muda	a	base	de	um	único	nucleotídeo	
do	DNA.	Um	par	de	bases	é	substituído	por	outro.	Podem	ser	de	
dois	tipos:

Mutação por Transição:
Purina	é	substituída	por	outra	purina	ou
Pirimidina	é	substituída	por	outra	pirimidina.
A↔G           T↔C

Mutação por Transversão:
Purina	é	substituída	por	pirimidina	e	vice-versa.
A↔C     A↔T                   G↔T     G↔C                                                                                  

Mutação Gênica:
Bases Moleculares
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AdIÇÃo/INsErÇÃo oU dElEÇÃo dE BAsE:
De	um	ou	mais	pares	de	bases.	Muda	a	sequência	de	códons.	

Nas Proteínas: de	 acordo	 com	 o	 efeito	 que	 a	 mutação	 terá	 na	 seqüência	 de	

aminoácidos	(a.a.)	da	proteína	codificada,	terá	a	seguinte	classificação:

Mutação de sentido Trocado:
Conservativa:	Muda	a	sequência	de	a.a.,	 troca	de	um	a.a.	por	outro	de	propriedade	

semelhante,	sem	alteração	da	função	da	proteína	codificada	(Neutra).	Por	exemplo:	

UUU	–	Ala		“		UCU	–	Ser.

Não-Conservativa:	Muda	um	códon	com	sentido	em	um	códon	com	sentido	diferente,	

resultando	na	incorporação	de	um	a.a.	diferente	na	proteína,	com	comprometimento	

de	sua	função.	Por	exemplo:	CCA	–	Pro		“		CUA	–	Leu.

Mutação sem sentido:
Muda	um	códon	com	sentido	em	um	códon	sem sentido,	de	parada,	de	término	de	

tradução	(UAG,	UAA,	UGA),	causando	término	prematuro	da	 tradução	proteica.	Por	

exemplo:	AAG	–	Lys		“		UAG	–	Parada.

Mutação sinônima:
Muda	 um	 códon	 com	 sentido	 em	 um	 códon	 sinônimo,	 troca	 de	 bases	 sem	 uma	

correspondente	troca	de	a.a.	(Silenciosa).	Por	exemplo:	CAA-Gln	“	CAG-Gln.

Erros NA rEplICAÇÃo do dNA
	 	 Um	par	ilegítimo	de	nucleotídeos	se	forma	durante	a	síntese	de	DNA,	levando	

a	uma	substituição	de	bases.

TAUTÔMEROS: Formas	das	bases	de	DNA	em	equilíbrio.	Isômeros	que	diferem	nas	

posições	de	seus	átomos	e	nas	ligações	entre	os	átomos.

CETO:	forma	presente	no	DNA	normal.

IMINO e ENOL:	formas	mais	raras.										IONIZADAS:	formas	mais	raras.

Mutação Gênica:
Bases Moleculares
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MUdANÇA dA MATrIZ dE lEITUrA (FRAMEShIFT):
Qualquer	adição	ou	deleção	de	pares	de	bases	que	não	seja	três	ou	múltiplo	de	três,	
que	altera	a	matriz	de	leitura	de	um	gene.
A	mudança	no	 referencial	 de	 leitura	 é	 gerada	 a	partir	 do	ponto	 em	que	ocorreu	 a	
mutação,	 resultando	 em	 uma	 sequência	 de	 aminoácidos	 diferente	 da	 original	 na	
proteína	correspondente.
Surge	quando	as	alças	nas	regiões	unifilamentares	são	estabilizadas	pelo	malpareamento	
de	sequências	repetidas.

ADIÇÃO:	durante	 a	 síntese	de	DNA,	o	filamento	 recém-sintetizado forma uma alça 
com	vários	pares	de	bases.
Ex:	Adição	de	1	par	de	bases	(negrito):
AAG	ACT	CCT			    AAG AGC	TCC	T...

DELEÇÃO:	durante	a	síntese	de	DNA,	o	filamento-molde forma uma alça com vários 
pares	de	bases.
Ex:	Deleção	de	1	par	de	bases	(negrito):

AAG	ACT	CCT			 			AAA	CTC	CT...

síTIos Ap:

DEPURINAÇÃO: Envolve	a	interrupção	da	ligação	glicosídica	entre	a	base	e	o	açúcar,	

com	perda	de	uma	A	ou	G,	e	nova	base	será	inserida	neste	sítio.

Sítio	apurínico	é	a	lesão	mais	comum.

DESAMINAÇÃO: De	C	produz	U	que	irá	parear	com	A	na	replicação,	ocorrendo	uma	

transição	(G-C	=>	A-T).

BASES DANIFICADAS OXIDATIVAMENTE: Os	tipos	de	oxigênio	ativo,	tais	como,	os	

radicais	superóxido	(O2
.),	peróxido	de	hidrogênio	(H2O2)	e	radicais	hidroxila	(OH

-),	

são	gerados	como	subprodutos	do	metabolismo	aeróbio	normal.

Mutação Gênica:
Bases Moleculares
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O	 produto	 8-oxi-7-hidrodesoxiguanosina (8-oxidG ou “GO”) frequentemente se 

pareia	errado	com	A,	resultando	em	um	alto	nível	de	transversões	G-C	=>	A-T.

MUTAÇÃo INdUZIdA
	 Ocorre	quando	um	organismo	é	exposto	a	um	agente	mutagênico,	ou	mutágeno,	

por	3	mecanismos:

-	 	substituir	uma	base	no	DNA;
-	 	alterar	uma	base	de	modo	que	ela	especifique	um	pareamento	errado	com	outra	
base;	ou

-	 	danificar	uma	base	de	modo	que	ela	não	possa	mais	se	parear	com	qualquer	outra	
base	sob	condições	normais.

As especificidades do mutágeno	dependem	do	organismo,	do	genótipo,	do	gene	

estudado	e	da	ação	dos	sistemas	biológicos	de	reparo.

INCorporAÇÃo dE ANáloGos dE BAsEs
  Compostos	 químicos	 similares	 às	 bases	 normais,	 sendo	 incorporados	 no	

lugar	das	bases,	mas	com	propriedades	de	pareamento	diferentes	das	bases	que	estão	

substituindo.

5-BROMOURACILA	(5-BU):	Análogo	da	T,	tem	bromo	no	C-5	no	lugar	do	CH3	(T),	e	

a	forma	ceto	se	liga	com	A.	5-BU,	altera	para	a	forma	enol	e	se	liga	à	G.	Transição	AT	

=>	GC.

2-aminopurina	(2-AP):	Análogo	à	A,	liga-se	com	T.	2-AP;	na	forma	protonada,	liga-se	à	

C.	Transição	AT	=>	GC.

MAlpArEAMENTo EspECíFICo
	 	 Alguns	mutágenos	não	são	incorporados	ao	DNA,	mas	alteram	uma	base.

Agentes Alquilantes:

Adicionam	grupos	alquila	em	diferentes	posições	das	bases.	Preferem	transições	GC	

=>	AT.

Etilmetanosulfonato	(EMS):	adiciona	etila.

Nitrosoguanidina	(NG):	adiciona	metila.

Hidroxilamina	 (HA):	 Hidroxila	 o	 amino	 nitrogênio	 no	 C-4	 da	 C,	 criando	 a	 N-4-

hidroxicitosina,	e	se	liga	à	A.	Transição	GC	=>	AT.

Mutação Gênica:
Bases Moleculares
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Ácido Nitroso	(NA)	e Íons Bissulfito: Desaminam	a	C	em	U,	que	se	liga	à	A.	Transição	

GC	=>	AT.	Ácido	Nitroso	pode	desaminar	A,	produzindo	hipoxantina,	que	se	liga	à	C.

Agentes Intercalares	(ICR)	(Agente	Químico):

Modificam	o	DNA.	Moléculas	planares,	que	mimetizam	pares	de	bases	e	são	capazes	de	

se	interpor	(intercalar)	entre	as	bases	no	centro	da	dupla	hélice	do	DNA.

Podem	causar	inserção	ou	deleção	entre	pares	de	nucleotídeos.

Podem	 se	 inserir	na	fita	única,	 formando	 alças	 e	mudando	 a	matriz	de	 leitura.	 Por	

exemplo:	Proflavina,	Alaranjado	de	acridina	e	Compostos	ICR.

pErdA dE pArEAMENTo EspECíFICo
	 	 Vários	 mutágenos	 danificam	 uma	 ou	 mais	 bases,	 gerando	 lesões	 não-
codifícantes,	e	o	pareamento	específico	não	ocorre,	bloqueando	a	replicação	do	DNA.
* O bypass	(ultrapassagem)	deste	bloqueio	necessita	da	ativação	de	um	sistema	especial	
de	reparo,	o	sistema	SOS,	permitindo	a	ultrapassagem	de	lesões	não-codificantes.
Mutágenos	dependentes	de	SOS	incluem	a	maioria	dos	carcinógenos.

Luz ultravioleta	(UV)	(Agente	Físico):
Gera	vários	fotoprodutos	no	DNA.
Duas	lesões	diferentes	ocorrem	em	pirimidinas	adjacentes:	o	fotodímero	ciclobutano 
de	T	e	T,	e	o	fotoproduto	6-4	de	T	e	C.
Transição	C	=>	T	é	a	mais	frequente.
Podem	 ocorrer	 também	 transversão,	 mudança	 da	 matriz	 de	 leitura,	 duplicação	 e	

deleção.

Aflatoxina B1	(AFB1)	(Agente/Toxina	Biológico):

É	um	poderoso	carcinógeno	que	gera	sítios	apurínicos,	após	a	formação	de	um	produto	

de	adição	na	posição	N-7	da	G.	Transversão	GC	=>	TA.

Mutação Gênica:
Bases Moleculares
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PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Monte	uma	tabela	e	cite	os	diferentes	tipos	de	Mutações	de	Ponto	e	as	suas	principais	

características.

2)	Monte	uma	tabela	e	cite	os	diferentes	tipos	de	Erros	na	Replicação	do	DNA,	causados	

por	diferentes	processos	e	compostos,	e	cite	as	suas	principais	características.

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 Os	diferentes	tipos	de	mecanismos	de	reparo	de	Mutação.

  As células vivas desenvolveram uma série de sistemas enzimáticos que reparam 
o	DNA	danificado	por	uma	variedade	de	modos.
Uma	falha	nestes	sistemas	pode	levar	a	uma	taxa	maior	de	Mutação.
Podemos dividir as Vias de Reparo	em	várias	categorias.

EvITANdo Erros ANTEs qUE ElEs oCorrAM
	 	 Alguns	sistemas	enzimáticos	neutralizam	compostos	químicos	potencialmente	
prejudiciais	antes	que	eles	reajam	com	o	DNA.
Por	 exemplo:	 detoxicação	 dos	 radicais	 superóxido	 produzidos	 durante	 um	 dano	
oxidativo	ao	DNA.

  A enzima superóxido dismutase	catalisa	a	conversão	de	radicais	superóxido	
em	peróxido	de	hidrogênio,	e,	em	seguida,	a	enzima catalase,	por	sua	vez,	converte	o	
peróxido	de	hidrogênio	em	água.

rEvErsÃo dIrETA do dANo
	 	 O	modo	mais	direto	de	 reparar	uma	 lesão,	quando	ela	ocorre,	é	 revertê-la	
diretamente,	regenerando	assim	a	base	normal.
A	 reversão	 nem	 sempre	 é	 possível,	 pois	 alguns	 tipos	 de	 danos	 são	 essencialmente	
irreversíveis.
	 	 O	 fotodímero	mutagênico	de	pirimidina,	 ciclobutano,	 causado	por	 luz	UV,	
pode ser reparado por uma fotoliase	(de	bactérias	e	eucariontes	inferiores,	mas	não	
em	humanos).

Mutação:
Mecanismos de reparo
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A	enzima	se	liga	ao	fotodímero	e	o	cliva,	na	presença	de	determinados	comprimentos	
de	onda	da	luz	visível,	para	gerar	as	bases	originais.
Esta	 enzima	 não	 pode	 operar	 no	 escuro,	 de	modo	 que	 outras	 vias	 de	 reparo	 são	
necessárias	para	remover	o	dano	de	UV.

As alciltransferases	também	são	enzimas	envolvidas	na	reversão	direta	de	lesões.	Elas	
removem	alguns	grupos	alcil	que	foram	adicionados	nas	posições	O-6	da	guanina.

vIAs dE rEpAro por EXCIsÃo

reparo Geral por Excisão:
Envolve	 a	 quebra	 de	 uma	 ligação	 fosfodiéster	 em	 ambos	 os	 lados	 da	 lesão,	 no	
mesmo	filamento,	feito	por	uma	exonuclease.	A	DNA	girase	desenrola	a	dupla	hélice,	
resultando	na	excisão	de	um	oligonucleotídeo.
Isto	deixa	um	espaço	que	é	preenchido	pela	síntese	de	reparo	pela	polimerase,	a	partir	
do	molde,	e	uma	ligase	fecha	a	quebra.
*	Nos	procariotos,	12	a	13	nucleotídeos	são	removidos.

*	Nos	eucariotos,	27	a	29	nucleotídeos	são	eliminados.

*Adaptado	de	Griffiths	et al (2009).

Base	danificada	no	DNA	é	detectada	e	reparada	pelo	reparo por excisão de base.

Acoplamento de Tanscrição e reparo:
O envolvimento de um fator de transcrição	(TFIIH),	no	reparo	por	excisão,	destaca	o	

fato	de	que	a	transcrição	e	o	reparo	estão	acoplados.

Em	eucariotos	e	em	procariotos,	há	um	reparo	preferencial	do	filamento	transcrito	do	

DNA	para	os	genes	expressos.

vias Específicas de Excisão:
Algumas	 lesões	 são	muito	 sutis	 para	 causar	 uma	 distorção	 suficientemente	 grande	

para	ser	 reconhecida	pelo	sistema	geral	de	excisão-reparo	codificado	por	uvrABC	e	

suas	 contrapartes	 em	células	de	organismos	 superiores.	 Assim,	 são	necessárias	 vias	

adicionais	de	excisão.

via de reparo da dNA Glicosilase (reparo por Excisão de Base):
A DNA glicosilases	 não	 clivam	 ligações	 fosfodiéster,	mas	 sim	 ligações	N-glicosídicas	

(base-açúcar),	liberando	a	base	alterada	e	gerando	um	sítio	apurínico	ou	apirimidínico,	

ambos	chamados sítios AP,	pois	são	bioquimicamente	equivalentes.

via de reparo de Ap Endonuclease:
Todas	 as	 células	 têm	 endonucleases que atacam sítios deixados depois da perda 

espontânea	de	unidades	de	purina	ou	pirimidina	(sítios AP).

As AP	endonucleases	 são	 vitais	para	 a	 célula,	pois	 a	depurinação	espontânea	 é	um	

evento	relativamente	frequente.

Essas	 enzimas	 introduzem	quebras	 de	 cadeia,	 clivando	 as	 ligações	 fosfodiéster	 nos	

sítios	AP.

Isso	 inicia	 um	 processo	 de	 excisão-reparo	 mediado	 por	 três	 outras	 enzimas,	 uma	

exonuclease,	a	DNA	polimerase l e a DNA ligase.

Devido	à	eficiência	da	via	de	reparo	AP	endonuclease,	ela	pode	ser	a	etapa	final	de	

outras	vias	de	reparo.

Assim,	se	um	par	de	bases	danificado	pode	ser	excisado,	deixando	um	sítio	AP,	as	AP	

endonucleases	podem	completar	a	restauração	ao	tipo	selvagem.

sistema Go:
Duas glicosilases,	os	produtos	dos	genes	mutM	e	mutV,	funcionam	juntas	para	impedir	
que	surjam	mutações	pelas	lesões	8-oxidG,	ou	GO,	no	DNA.
Uma	 segunda	 glicosilase,	 o	 produto	 do	 gene	 mutY,	 remove	 a	 A	 (adenina)	 deste	
malpareamento	 específico,	 levando	 a	uma	 restauração	da	C	 (citosina)	 correta,	 pela	
síntese	de	reparo	(mediada	pela	DNA	polimerase	l),	e	permitindo	uma	subsequente	

remoção	da	lesão	GO	pelo	produto	mutM.

Mutação:
Mecanismos de reparo
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rEpAro pÓs-rEplICAÇÃo

reparo de Malpareamento
Algumas	vias	de	reparo	são	capazes	de	reconhecer	erros	mesmo	após	a	replicação	do	

DNA	ter	ocorrido.

  Este sistema pode detectar malpareamento que ocorra durante a replicação 

do DNA por 3	vias:

-	reconhecer	pares	de	bases	malpareados;

-	determinar	qual	base	no	par	errado	é	a	incorreta;

-	excisar	a	base	incorreta	e	fazer	a	síntese	de	reparo.

	 	 Os	 erros	 de	 replicação	 produzem	 malpareamentos	 do	 filamento	 recém-

sintetizado,	de	modo	que	é	a	base	neste	filamento	que	deve	ser	reconhecida	e	excisada.

Para	 distinguir	 o	 filamento	 velho	 do	 recém-sintetizado,	 o	 sistema	 se	 aproveita	 da	

demora	normal	na	metilação	após	a	replicação	da	sequência.

A enzima de metilação é a adenina metilase,	 que	 cria	 6-metiladenina	 em	 cada	

filamento.

Modelo de Reparo de Malpareamento em E. coli:

O	DNA	é	Metilado	na	base	Adenina	na	sequência	GATC.

A	 replicação	 do	 DNA	 produz	 um	 duplex	 hemimetilado,	 que	 existe	 até	 a	 metilase	

modificar	o	filamento	recém-sintetizado.

O	 sistema	 de	 Reparo	 de	 Malpareamento	 faz	 as	 correções	 necessárias	 baseadas	 na	

sequência	encontrada	no	filamento	metilado	(molde	original).

reparo recombinacional:
O	gene	recA	está	envolvido	no	reparo.

O	 sistema	 de	 replicação	 para	 em	 um	 fotodímero	 de	 UV,	 ou	 em	 outras	 lesões	

bloqueadoras,	e	então	reinicia	após	o	bloqueio,	deixando	um	espaço	unifilamentar.

No	reparo	recombinacional,	este	espaço	é	preenchido	pelo	DNA	cortado	da	molécula	

filha.	Este	processo	pode	levar	a	alguns	erros.

O bypass SOS,	ao	contrário,	é	altamente	mutagênico,	pois,	o	sistema	de	replicação	

continua	através	da	lesão,	aceitando	nucleotídeos	não-complementares	para	a	síntese	

do	novo	filamento.

reparo propenso a Erro: síntese de dNA Translesão
	 	 Até	aqui,	todos	os	mecanismos	de	reparo	vistos	são	livres	de	erro,	pois	eles	

revertem	diretamente	o	dano,	ou	usam	a	complementariedade	de	bases	para	inserir	a	

base	correta.

	 	 Existem	 vias	 de	 reparo	 que	 são	 uma	 fonte	 significativa	 de	mutação.	 Esses	

mecanismos	parecem	ter	evoluído	para	evitar	a	ocorrência	de	resultados	potencialmente	

mais	sérios,	tais	como	a	morte	celular	ou	o	câncer.

	 	 Uma	 forquilha	 de	 replicação	 parada	 pode	 iniciar	 a	 via	 de	 morte	 celular.	

Tanto	em	procariotos	quanto	em	eucariotos,	tais	bloqueios	de	replicação	podem	ser	

contornados	pela	inserção	de	bases	inespecíficas.

  Em Escherichia coli,	esse	processo	requer	a	ativação	do	sistema	SOS.	O	nome	

SOS	vem	da	ideia	de	que	esse	sistema	é	induzido	como	uma	resposta	de	emergência	

para	 evitar	 a	morte	 celular	 na	 presença	 de	 dano	 significativo	 ao	DNA.	Como	 tal,	 a	

indução	SOS	é	um	mecanismo	de	último	recurso	–	uma	forma	de	tolerância	ao	dano,	

a	qual	permite	que	a	célula	troque	a	morte	por	um	certo	nível	de	mutagenicidade.

Na	 síntese	 translesão,	 as	polimerases	de	bypass são recrutadas para a forquilha de 

replicação	que	parou	devido	ao	dano	no	filamento-molde.	As	polimerases	de	bypass 

podem introduzir erros no curso da síntese que podem persistir e levar a uma mutação 

que	pode	ser	corrigida	por	outros	mecanismos,	tais	como	o	reparo	de	mal	pareamento.

Mutação:
Mecanismos de reparo
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Síntese de DNA Translesão:	Modelo	em	Escherichia coli

A	DNA	polimerase	propensa	a	erros	permite	à	máquina	de	replicação	passar	por	uma	

quantidade	 de	 bases	 danificadas,	 incorporando	 bases	 erradas.	 Ignora	 e	 ultrapassa	

lesões	em	forquilhas	de	replicação	paradas.

	 	 Os	Agentes	Mutagênicos	que	criam	bases	incapazes	de	formar	pares	de	bases	

estáveis	 são,	 portanto,	 dependentes	 de	 SOS	 e	 sistemas	 semelhantes	 por	 sua	 ação	

mutagênica,	porque	a	incorporação	de	nucleotídeos	incorretos	requer	a	ativação	do	

sistema	SOS.

A	 categoria	 de	mutagênicos	 SOS-dependente	 é	 importante	porque	 inclui	 a	maioria	

dos	agentes	causadores	de	câncer	(carcinógenos),	tais	como	a	luz	ultravioleta	(UV)	e	

aflatoxina	B1.

EsTrATÉGIA dE rEpAro

-	Um	sistema	geral	de	reparo por excisão é usado para remover qualquer tipo de 

base	danificada	que	cause	uma	distorção	reconhecível	na	dupla	hélice.

-	 Quando	 as	 lesões	 são	 muito	 sutis	 para	 causar	 tal	 distorção,	 atuam	 sistemas 

específicos	de	excisão,	ou	sistemas	de	remoção.

-	Para	eliminar	os	erros	de	replicação,	opera	um	sistema	de	reparo de malpareamento 

após	a	replicação.

-	 Finalmente,	 os	 sistemas	 de	 recombinação	 pós-replicação eliminam os espaços 

através	das	lesões	bloqueadoras	que	escaparam	aos	outros	sistemas	de	reparo.

-	Várias	vias	de	reparo	são	induzidas	em	resposta	ao	dano,	como	o	sistema	SOS,	e	

este	é,	em	geral,	chamado	de	resposta	adaptativa.

MUTAdorAs

As	células	normais	são	programadas	para	evitar	erros.	Entretanto	linhagens	mutantes	

com	aumento	das	taxas	de	mutações	espontâneas	já	foram	detectadas,	chamadas	de	

mutadoras.

Em	muitos	casos,	o	fenótipo	mutador	deve-se	a	um	sistema	defeituoso	de	reparo.

Em	seres	humanos,	esses	defeitos	de	reparo	geralmente	levam	a	graves	doenças.

Por	exemplo:	xeroderma	pigmentosum	(predisposição	autossômica	recessiva	para	o	

câncer	de	pele,	alteração	do	reparo).

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Monte	uma	tabela	e	cite	os	diversos	tipos	de	Mecanismos	de	Reparo	de	Mutação	e	

as	suas	principais	características.

Mutação:
Mecanismos de reparo
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oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
Você	deverá	entender:

•	 de	que	forma	a	expressão	dos	genes	é	regulada	em	bactérias;
•	 dois	modelos	principais	de	regulação	gênica	em	procariotos:	o	operon	da	lactose	
e	o	operon	do	triptofano.

  

  A REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA (ASPECTOS GERAIS)

  O termo expressão gênica refere-se ao processo em que a informação 

codificada	por	um	determinado	gene	é	decodificada	em	um	polipeptídeo.	Teoricamente,	

a	regulação	em	qualquer	uma	das	etapas	desse	processo	pode	levar	a	uma	expressão	

gênica	diferencial.	

POR	QUE	REGULAR?

Qual	o	custo	(em	termos	de	energia	e	recursos)	para	fazer	uma	proteína?	

A Escherichia coli	tem	cerca	de	4200	genes	que	codificam	aproximadamente	2000	

proteínas.	

Imagine	o	custo,	se	todas	estas	proteínas	fossem	produzidas	todo	o	tempo?

Já	que	a	síntese	de	proteínas	requer	grandes	quantidades	de	energia	e	recursos,	as	

bactérias	desenvolveram	mecanismos	elaborados	para	controlar	a	escolha	de	quais	

proteinas	são	feitas	em	diferentes	momentos,	sob	diferentes	condições	ambientais.	

Isso	é	regulação	gênica.

A	expressão	dos	genes	é	regulada.	Os	Genes	são,	em	sua	maioria,	ligados	e	desligados	

constantemente	 nas	 células.	 Diferentemente	 desses	 genes,	 existem	 os	 genes	

constitutivos.	

Controle da Expressão
Gênica em procariotos

9
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Genes constitutivos:	Genes	que	são	expressos	constantemente,	como	o	gene	do	

tRNA,	rRNA,	componentes	da	RNA	polimerase	e	etc.

O	controle	da	expressão	gênica	pode	ocorrer	em	níveis	diferentes	:

-	transcrição;

-	processamento	de	mRNA;

-	transporte	de	mRNA;

-	tradução;

-	função	enzimática.

A	regulação	gênica	é	realizada	primariamente	nos	níveis	de	transcrição e processamento 

do RNA.	

o ModElo opEroN EM proCArIoTos
•	 Operon:	unidade	genética	de	expressão	coordenada.	Þ	Os	Genes	são	regulados	em	
conjunto,	coordenadamente.	Esse	modelo	é	comum	nos	procariotos	e	inexiste	nos	

eucariotos.

•	 Componentes:	são	formados	por	um	ou	mais	genes estruturais	e	pelas	sequências	

promotor e operador	contínuas	(Figura	1).

 Promotor	é	o	sítio	em	que	a	RNA	polimerase	deve	se	ligar	para	iniciar	a	transcrição	

dos	genes	estruturais.

 Operador	é	o	sítio	onde	se	liga	o	repressor	(proteína	repressora).	Esse	sítio	possui	

uma	região	que	superpõe	com	o	sítio	promotor.	

 Repressor:	proteína	codificada	pelo	gene	regulador.	O	repressor,	ao	ligar-se	ao	sítio	

operador,	impede	a	síntese	de	RNA	mensageiro.

Figura 1.  Esquema de um operon bacteriano. I = gene regulador, p = sítio promotor, o = sítio operador.

Controle positivo ou negativo do operon

Os	 Sistemas	 de	 controle	 positivo	 ou	 negativo	 são	 definidos	 pela	 resposta	 do	

operon	na	ausência	de	proteínas	reguladoras.	Esses	processos	de	regulação	gênica	

ocorrem	tanto	em	procariotos	quanto	em	eucariotos.	O	controle	negativo	é	mais	

importante	em	bactérias,	enquanto	o	controle	positivo	é	mais	empregado	pelos	

eucariontes.

Controle Negativo:	os	genes	são	expressos,	a	não	ser	que	sejam	‘desligados’	por	

uma	proteína	repressora.

Controle Positivo:	 os	 genes	 são	 expressos	 somente	 quando	 uma	 proteína	

reguladora	ativa	está	presente.

Operon Induzível e operon repressível:

Indução:	Processo	pelo	qual	a	expressão	de	genes	é	 ligada	em	resposta	a	uma	

substância	 do	 ambiente.	 Exemplo:	 regulação	 das	 enzimas	 envolvidas	 nas	 vias	

catabólicas	(degradativas).

Repressão:	Processo	de	desligamento	da	expressão	de	genes	em	resposta	a	uma	

substância	 do	 ambiente.	 Exemplo:	 regulação	 das	 enzimas	 envolvidas	 nas	 vias	

anabólicas	(biossintéticas).

o opEroN lAC (opEroN dA lACTosE)
	 	 É	um	OPERON	induzível.

	 	 A	Bactéria	Escherichia coli	(E. coli),	na	presença	do	açúcar	lactose,	sintetiza	as	

enzimas	envolvidas	na	sua	utilização	(Figura	2):	A	b-galactosidase cliva a lactose em 

glicose	e	galactose;	a	b- galactosídeo permease promove a entrada da lactose para 

dentro	da	célula,	e	a	transacetilase.	Essas	enzimas	são	codificadas	pelos	genes	lacZ,	

lacY	e	lacA,	respectivamente.

Figura 2. Metabolismo da lactose (adaptado de pierce, 2011).
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Na ausência de lactose:
O	repressor	se	liga	ao	operador,	impedindo	que	a	RNA	polimerase	se	ligue	ao	promotor,	

impedindo	a	transcrição	dos	genes	z,	y,	a	(Figura	3).

Figura 3. Funcionamento do operon lac na ausência da lactose (adaptado de Griffiths et al., 2009). 

Na presença de lactose (indutor):
A	 Lactose,	 mais	 especificamente	 a	 alolactose,	 liga-se	 ao	 repressor,	 impedindo	 que	

este	se	ligue	ao	operador,	permitindo	que	a	RNA	polimerase	ligue-se	ao	promotor	e	

transcreva	os	genes	estruturais.	

Neste	sistema,	o	repressor	livre	liga-se	ao	operador	(figura	4).

Figura 4. Funcionamento do operon lac na presença da lactose (adaptado de Griffiths et al., 2009).

opEroN TrIpToFANo
	 	 É	um	operon	repressível.	As	bactérias	são	capazes	de	sintetizar	aminoácidos,	

vitaminas,	etc.	A	E. coli	possui	cinco	genes	codificadores	para	as	enzimas	envolvidas	na	

síntese	do	triptofano.

	 	 O	repressor	(apo-repressor)	no	sistema	repressível	é	inativo.	Só	torna-se	ativo	

quando	ligado	ao	co-repressor.	Na	sua	forma	ativa	(repressor	completo),	ele	liga-se	ao	

operador,	impedindo	a	transcrição	dos	genes	envolvidos.	

Na ausência de triptofano:
O	 apo-repressor	 não	 é	 capaz	 de	 ligar-se	 ao	 operador.	 A	 RNA	 polimerase	 liga-se	 ao	

promotor	e	transcreve	os	genes	(Figura	5).	

Figura 5. Funcionamento do operon triptofano na ausência de triptofano. r = gene regulador, p = promo-
tor, o = operador.

Na presença de triptofano:
O	 triptofano	 (co-repressor)	 liga-se	 ao	 apo-repressor,	 formando	 um	 complexo.	 Esse	

complexo	(repressor	ativado)	liga-se	ao	operador,	impedindo	que	a	RNA	polimerase	

se	 ligue	 ao	promotor,	 impedindo	 a	 transcrição	dos	 genes	 envolvidos	na	 síntese	de	

triptofano	(Figura	6).

Figura 6. Funcionamento do operon triptofano na presença de triptofano. r = gene regulador, p = promo-
tor, o = operador.
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operon lac: repressão catabólica
A	presença	ou	ausência	de	lactose	não	é	o	único	fator	que	influencia	a	expressão	do	

operon Lac. Se	a	célula	possui	uma	fonte	suficiente	de	glicose	(um	dos	produtos	da	

quebra	da	lactose)	para	suas	necessidades	energéticas,	ela	não	precisa	utilizar	a	lactose.

 Componentes	da	repressão	catabólica:

1.	 proteína	ativadora	do	catabolismo	(CAP);

2.	 sítio	CAP;

3.	 AMP	cíclico	(um	nucleotídeo	modificado,	derivado	de	ATP	por	meio	de	uma	reação	

catalisada	pela	adenilato	ciclase	-	cAMP);

4.	 glicose.

	 Por	meio	do	controle	da	quantidade	de	cAMP	na	célula,	a	glicose,	indiretamente,	

regula	a	ligação	do	complexo	CAP-cAMP.	A	concentração	de	cAMP	é	inversamente	

proporcional	ao	nível	de	glicose	disponível.

Glicose	presente	–	adenilato	ciclase	inibida	–	níveis	baixos	de	cAMP	–

sítio	CAP	vago						operon	lac	é	transcrito	apenas	em	pequena	taxa

Glicose	ausente	–	adenilato	ciclase	ativa	–	níveis	altos	de	CAMP	–

CAP/cAMP	se	liga	ao	sítio	CAP						operon	lac	é	transcrito	em	grande	taxa

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Compare	os	operons	lactose	e	triptofano.

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 quais	as	principais	diferenças	do	controle	da	expressão	gênica	em	eucariotos	em	
relação	aos	procariotos;

•	 quais	são	os	principais	mecanismos	do	controle	da	expressão	gênica	em	eucariotos.

	 	 O	DNA	de	um	organismo	codifica	todas	as	moléculas	de	RNA	e	de	proteínas	
necessárias	para	construir	as	suas	células.	A	grande	questão	é	saber	como	as	sequências	
de	nucleotídeos	do	DNA	funcionam.	Sob	quais	condições	os	produtos	dos	genes	são	
sintetizados?	Uma	vez	que	o	produto	dos	genes	são	sintetizados,	o	que	eles	fazem?
	 	 Os	diferentes	tipos	de	células	em	um	organismo	multicelular	diferem	tanto	
em	 suas	 estruturas	 como	 em	 suas	 funções.	 Se	 compararmos	 um	 neurônio	 e	 um	
hepatócito	de	um	organismo,	é	dificil	imaginar	que	estas	duas	células	apresentam	o	
mesmo	genoma.	A	diferenciação	celular	destas	depende	das	mudanças	da	expressão	
gênica;	desta	 forma,	uma	parte	dos	 genes	que	 são	 expressos	no	neurônio	não	 são	
expressos	no	hepatócito,	e	o	inverso	também	é	verdadeiro.	Assim,	os	diferentes	tipos	
de	células	de	um	organismo	multicelular	 se	 tornam	diferentes,	pois	eles	 sintetizam	
e	acumulam	um	diferente	conjunto	de	moléculas	de	RNAs	e	de	proteínas,	 isto	sem	
alterar	as	sequências	de	nucleotídeos	de	seu	DNA	(figura	1).

A regulação espacial e temporal dos genes eucarióticos garante o funcio-
namento diferencial de suas células
	 	 Muitos	processos	celulares	são	comuns	para	todas	as	células.	Assim,	as	células	
em	um	organismo	possuem	muitas	proteínas	que	são	comuns,	por	exemplo:	proteínas	
estruturais	dos	cromossomos,	DNA	polimerase,	RNA	polimerase,	enzimas	de	reparo	
do	 DNA,	 proteínas	 ribossomais,	 proteínas	 envolvidas	 nas	 reações	 do	 metabolismo	
central,	entre	outras.	Mas	outras	proteínas	são	abundantes	em	células	especializadas,	
por	exemplo,	a	hemoglobina	só	pode	ser	detectada	nas	células	vermelhas	do	sangue,	
e	 isto	 ocorre	 em	 função	 de	 um	 controle	 espacial	 da	 expressão	 gênica.	Uma	 célula	
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humana	expressa	de	30%	a	60%	dos	aproximadamente	25.000	genes	que	possuem.	
Quando	a	expressão	desses	genes	é	comparada	entre	as	diferentes	células,	observa-se	
que	o	nível	de	expressão	de	quase	todos	os	genes	ativos	varia	de	um	tipo	celular	para	
outro.	
	 	 Outro	aspecto	importante	da	regulação	gênica	envolve	o	aspecto	temporal.	
Genes	diferentes	são	expressos	em	momentos	diferentes;	alguns	em	resposta	a	sinais	
biológicos,	tais	como	os	hormônios,	e	outros	respondem	a	estímulos	ambientais.
	 	 Apesar	de	as	diferentes	células	especializadas	apresentarem	grandes	diferenças	
para	seus	RNAm,	estas	diferenças	subestimam	a	diferença	total	no	padrão	de	produção	
de	proteínas,	pois	do	RNAm	até	a	proteína,	isto	é,	após	a	transcrição,	existem	muitos	
passos	 nos	 quais	 a	 expressão	 dos	 genes	 pode	 ser	 regulada	 (figura	 1).	 O	 splicing 
alternativo do pré-RNAm pode produzir uma família de diferentes proteínas a partir 
de	um	só	gene	(figura	2),	e	ainda	proteínas	podem	ser	covalentemente	modificadas	
após	a	sua	síntese	para	se	tornarem	maduras	e	funcionais.

Figura 1. os seis passos em que os genes em eucariotos podem ser controlados.

Figura 2. splicing alternativo do pré-rNAm pode produzir diferentes proteínas a partir de um só gene. As 
proteínas A, B e C estão sendo produzidas a partir do mesmo gene. para isso, em cada uma delas, foram 

associados diferentes exons.

sinais extracelulares podem causar mudanças na expressão gênica de 
uma célula
	 	 A	maioria	das	células	especializadas	em	um	organismo	multicelular	alteram	o	

seu	padrão	de	expressão	gênica	em	resposta	a	sinais	extracelulares.	Seguindo	os	passos	

de	 Jacob	e	Monod,	muitos	pesquisadores	 tentaram	 identificar	 indutores	específicos	

da	 transcrição	 de	 genes	 eucarióticos.	 Entretanto	 o	 controle	 gênico	 em	 eucariotos,	

induzido	por	fatores	ambientais	e	nutricionais,	parece	ser	menos	expressivo	do	que	

para	 procariotos.	 Três	 exemplos	 de	 indutores	 regulando	 a	 expressão	 gênica	 são	

bem	 conhecidos.	 Os	 dois	 primeiros	 envolvem	 a	 indução	 por	 fatores	 ambientais	 –	

luz	e	 temperatura	–,	 e	o	 terceiro	envolve	a	 indução	de	um	conjunto	de	moléculas	

sinalizadoras	chamadas	hormônios.

	 	 Os	 hormônios	 circulam	 pelo	 corpo,	 fazem	 contato	 com	 as	 células	 alvo	 e	

então	iniciam	uma	série	de	eventos	que	regulam	a	expressão	de	determinados	genes.	

Os	hormônios	podem	ser	de	duas	classes:	os	hormônios	esteroides	e	os	hormônios	

peptídicos.	 A	 primeira	 classe	 compreende	 os	 hormônios	 derivados	 do	 colesterol;	

são	 lipossolúveis	 e	 apresentam	 pouca	 ou	 nenhuma	 dificuldade	 para	 atravessar	 as	

membranas.	A	segunda	classe	compreende	cadeias	linerares	de	aminoácidos;	o	sinal	

que	eles	emitem	deve	ser	transmitido	para	o	interior	da	célula	por	proteínas	ligadas	à	

membrana	plasmática.

	 	 A	 regulação	 gênica	 realizada	 pela	 classe	 de	 hormônios	 esteróides	 está	

apresentada	na	figura	3.	O	hormônio	entra	em	uma	célula	alvo	e	combina-se	com	uma	

proteína	receptora.	O	complexo	hormônio-receptor	liga-se	a	uma	sequência	regulatória	

no	DNA,	funcionando	como	fator	de	transcrição.	Uma	vez	que	este	complexo	se	liga	

a	 esta	 região,	 estimula	 a	 transcrição	gênica.	O	 transcrito	é	processado	no	núcleo	e	

transportado	para	o	citosol.	No	citosol,	o	RNAm	é	traduzido	em	proteínas.	

	 	 A	 regulação	 para	 a	 produção	 de	 diferentes	 perfis	 de	 proteínas	 na	 célula	

pode ocorrer no controle da transcrição do DNA em RNA ou na tradução de RNA em 

proteína.	

Modos de regular a expressão gênica em eucariotos
	 	 A	regulação	da	iniciação	da	transcrição	é	a	forma	mais	estudada	de	controle	

da	expressão	gênica,	tanto	em	bactérias	como	em	eucariotos.	Na	verdade,	a	regulação	

gênica	 ocorre	 em	muitos	 níveis,	 incluindo	 alterações	 de	mRNA	 –	 	 alterações	 pós-

transcricionais	 (alterações	 no	processo	 de	 splicing	 ou	 na	 estabilidade	 do	mRNA)	 e	

alterações	 pós-traducionais	 (que	 são	 as	 modificações	 das	 proteínas).	 Entretanto	 a	

maioria	dos	processos	de	regulação	gênica	ocorrem	na	transcrição	de	genes.	

Controle da Expressão
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Figura 3. Mecanismo de regulação da expressão gênica regulada por homônios esteroides.

	 	 Para	 a	maioria	 dos	 genes,	 o	 controle	 transcricional	 é	 a	 forma	 principal	 de	
controle,	pois	a	célula	evita	a	síntese	de	intermediários	supérfluos.	Por	isso	a	principal	
abordagem	da	 regulação	 gênica	deste	 capítulo	 será	 considerada	para	 esta	 etapa	da	
regulação.

	 	 O	mecanismo	básico	de	regulação	envolve	sinais	moleculares	tanto	intra	como	
extracelulares,	estes	 sinais	 induzem	a	ativação	de	proteínas	 regulatórias	em	regiões	
específicas	 da	molécula	 de	DNA.	 Essas	 regiões	 estão	 fora	 das	 regiões	 codificadoras	
de	 proteínas,	 sendo	 denominadas	 sequências	 regulatórias.	 A	 ligação	 dessas	
proteínas	regulatórias	modula	a	taxa	de	transcrição.	Tais	proteínas	podem,	direta	ou	
indiretamente,	auxiliar	a	ligação	da	RNA	polimerase	ao	promotor	para	ativar	o	início	da	
transcrição,	ou	para	reprimir	a	transcrição,	uma	vez	que	elas	podem	impedir	a	ligação	

da	RNA	polimerase	à	região	promotora.

Estrutura da cromatina e o funcionamento dos genes 
	 	 Como	 o	 genoma	 de	 eucariotos	 é	 maior	 do	 que	 o	 genoma	 de	 bactérias,	

o	 primeiro	 grupo,	 portanto,	 apresenta	 uma	 forma	 mais	 complexa	 de	 regulação	

gênica,	 exigindo	 um	maior	 número	 de	 proteínas	 regulatórias	 e	 maior	 número	 de	

interações	 com	as	 regiões	 reguladoras	no	DNA.	A	diferença	mais	 importante	é	que	

o	DNA	eucariótico	está	associado	a	um	conjunto	de	proteínas	básicas	denominadas	

histonas	e	proteínas	não	histonas.	A	associação	com	as	histonas	H2A,	H2B,	H3	e	H4	

(histonas	 nucleossomais)	 garante	 a	 organização	 semelhante	 a	 um	 colar	 de	 contas,	

que	é	denominada	estrutura	nucleossomal,	e	com	a	 ligação	da	histona	H1	tem-se	a	

organização	da	 cromatina.	Os	 fatores	gerais	de	 transcrição,	os	mediadores	e	 a	RNA	

polimerase são incapazes de se associarem a um promotor que apresenta um estado 

nucleossomal	padrão.	Junto	com	a	maquinaria	de	transcrição	que	atua	no	promotor,	

as	proteínas	ativadoras	dos	genes	promovem	a	 iniciação	da	transcrição,	mudando	a	

estrutura	da	cromatina	das	sequências	regulatórias	e	dos	promotores	dos	genes.	Em	

eucariotos,	a	estrutura	da	cromatina	é	dinâmica,	e	este	fato	é	o	ingrediente	essencial	

na	regulação	dos	genes.	O	estado	da	cromatina	é	o	primeiro	passo	para	o	controle	

transcricional.

	 	 Como	vimos,	o	estado	da	cromatina	é	o	ponto	inicial	do	controle	transcricional,	

e	 em	muitos	 casos	não	é	possível	 a	 ligação	da	maquinaria	de	 transcrição,	devido	à	

posição	 dos	 nucleossomos	 próximos	 e	 ao	 longo	 do	 promotor.	 Assim,	 a	 estrutura	

da	 cromatina	 geralmente	 tem	 de	 ser	 alterada	 para	 ativar	 a	 transcrição	 eucariótica.	

A	 regulação	 gênica	 em	 eucariotos	 requer	 a	 atividade	 dos	 complexos	 proteicos	 que	

promovem	 ou	 que	 restringem	 o	 acesso	 da	 RNA	 polimerase	 aos	 promotores	 de	

genes.	Alguns	domínios	de	ativação	funcionam	através	da	ligação	aos	complexos	co-

ativadores	multiproteicos,	como	por	exemplo	os	complexos	acetiladores	de	histonas.	

A hiperacetilação das caudas N-terminais de histonas nos nucleossomos diminuem a 

associação	DNA-Histonas	e	facilita	as	interações	entre	o	DNA	do	promotor	e	os	fatores	

gerais	de	transcrição,	estimulando,	assim,	o	início	da	transcrição.

	 	 Fatores	 gerais	 de	 transcrição,	 proteínas	 mediadoras	 e	 a	 RNA	 polimerase	

são incapazes de se associarem a promotores que estejam condensados na forma 

nucleossomal.	 As	 proteínas	 ativadoras	 podem	 promover	 o	 início	 da	 transcrição,	

mudando	 a	 estrutura	 da	 cromatina	 nas	 regiões	 regulatórias	 e	 nos	 promotores	 dos	

genes.	As	proteínas	ativadoras	dos	genes	podem	atuar	modificando	covalentemente	

as	histonas,	remodelando,	removendo	e	substituindo	nucleossomos	(Figura	5).	Estas	

modificações	 promovem	 descondensação	 da	 cromatina,	 tornam-a	 mais	 acessível,	

facilitando	 a	 associação	 de	 fatores	 gerais	 de	 transcrição,	 de	 mediadores	 e	 da	 RNA	

polimerase.	As	proteínas	ativadoras	de	genes	atuam	nas	quatro	formas	de	modificações	

de	histonas,	atraindo	enzimas	modificadoras	de	histonas,	complexos	remodeladores	

da	cromatina	dependentes	de	ATP	e	chaperonas	de	histonas	que	alteram	a	cromatina	

do	promotor	que	elas	controlam	(figura	5).
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Figura 4. Estrutura e funcionamento dos genes de bactérias e de eucariotos. As diferentes regiões 
regulatórias, assim como as diferentes proteínas envolvidas na expressão gênica, estão apresentadas 

(adaptado de Griffiths et al., 2009) . 

	 	 As	 modificações	 da	 estrutura	 da	 cromatina	 podem	 persistir	 por	 tempo	

variável.	Em	alguns	casos,	assim	que	as	proteínas	regulatórias	se	dissociam	do	DNA,	

as	modificações	são	rapidamente	revertidas.	Esta	rápida	reversão	é	importante	para	os	

genes	que	devem	ser	rapidamente	ligados	e	desligados	na	célula.

As sequências reguladoras no dNA e o início do processo de transcrição 
	 	 Em	 eucariotos,	 estão	 presentes	 três	 RNA	 polimerases,	 e	 a	 RNA	 polimerase	

II	 é	 quem	 transcreve	 mRNAs.	 Os	 RNAs	 transcritos	 em	 eucariotos	 são	 amplamente	

modificados	durante	a	transcrição;	as	modificações	são	realizadas	tanto	na	extremidade	

3´como	na	5´,	e	os	introns	são	retirados.	A	transcrição	de	genes	que	codificam	para	

proteínas	é	mediada	pela	RNA	Polimerase	II	e	pode	ser	iniciada	in vitro	pela	ligação	

sequencial	dos	seguintes	componentes,	na	ordem	indicada:	TBP,	que	se	liga	no	DNA	

ao	TATA	box;	TFIIB,	um	complexo	de	RNA	Polimerase	II	e	TFIIF;	TFIIE;	e,	finalmente,	

TFIIH.

	 	 A	 maquinaria	 necessária	 para	 gerar	 a	 grande	 diversidade	 de	 padrões	 de	

transcrição	de	genes	tem	muitos	componentes,	apresentando	várias	regiões	de	controle,	

e,	nessas	regiões,	ligam-se	proteínas	específicas.	Estas	regiões	estão	localizadas	tanto	

próximas	 como	 distantes	 do	 sítio	 de	 iniciação	 da	 transcrição.	 Dentre	 tais	 regiões,	

podemos	citar	o	promotor,	é	nesta	 região	do	gene	que	se	 inicia	a	 transcrição.	Esta	

região	 é	 reconhecida	 pela	 RNA	 polimerase.	 Como	 já	 discutido	 anteriormente,	 o	

início	preciso	da	transcrição	a	partir	de	promotores	de	genes	requer	várias	proteínas	

acessórias,	os	fatores	gerais	de	transcrição.	

	 	 Três	tipos	principais	de	sequências	foram	identificadas	dentro	do	promotor	

de	eucariotos:	as	regiões	TATA	box,	que	são	as	mais	comuns	e	aparecem	em	genes	de	

rápida	transcrição;	os	promotores	iniciadores,	que	são	encontrados	em	alguns	genes,	

as	ilhas	CpG;	e	as	caixas	CCAAT,	que	são	características	de	genes	que	apresentam	baixas	

taxas	de	 transcrição.	Também	são	encontrados	os	elementos	promotores	proximais	

(promoter-proximal elements),	 que	 se	 localizam	 acerca	 de	 200	 pares	 de	 bases	 a	

montante	 do	 sítio	 de	 iniciação	 de	 transcrição.	 Vários	 desses	 elementos,	 contendo	

de	10	a	20	pares	de	bases,	podem	regular	um	determinado	gene.	Os	amplificadores	

(enhancers ou upstream activating sequences	 [UAS’s],	 como	 são	 chamados	 em	

leveduras),	 que	 contêm	 muitos	 pequenos	 elementos	 controladores,	 podem	 estar	

localizados	a	200	pares	de	bases	ou	a	dezenas	de	quilobases	a	montante	ou	a	jusante	

de	 um	promotor,	 dentro	 de	 um	 intron,	 ou	mesmo	 a	 jusante	 do	 éxon	 final	 de	 um	

gene.	Os	elementos	promotores	proximais	e	os	amplificadores	 frequentemente	 são	

específicos	para	o	tipo	celular,	funcionando	apenas	em	determinados	tipos	de	células	

diferenciadas.	Todas	estas	regiões	estão	apresentadas	na	figura	6.

Figura 5. proteínas ativadoras de genes atuam de quatro maneiras diferentes modificando as histonas, 
atraindo enzimas modificadoras de histonas, complexos remodeladores da cromatina dependentes 

de ATp e chaperonas de histonas que alteram o promotor que elas controlam ativo para que ocorra a 
transcrição.
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Figura 6. padrão geral dos principais elementos que regulam a expressão gênica (a) em eucariotos multi-
celulares e (b) em leveduras.

	 	 Os	 fatores	 gerais	 de	 transcrição	 se	 ligam	 em	 sequencias	 específicas	 dentro	

do promotor para facilitar o alinhamento de forma precisa da RNA polimerase no 

filamento	molde	do	DNA.

	 	 Além	 dessas	 proteínas,	 um	 conjunto	 de	 proteínas	 regulatórias	 (fatores	

específicos	de	transcrição),	atuam	no	início	do	processo	de	transcrição.	Essas	proteínas	

interagem	com	sequências	cis-atuante	que	se	localizam	perto	do	promotor	e	que	são	

chamadas	elementos	promotores	proximais	ou	amplificadores	(acentuadores).	Estas	

sequências	 regulatórias	 podem	 estar	 localizadas	 a	 uma	 distância	 considerável	 dos	

promotores	dos	genes.	De	um	modo	geral,	os	promotores	e	os	elementos	promotores	

proximais estão vinculados por fatores de transcrição que afetam a expressão de 

muitos	genes.	Os	amplificadores	 (enhancers)	 são	os	alvos	de	 fatores	de	 transcrição	

mais	 específicos	 que	 controlam	 a	 regulação	 de	 um	menor	 subconjunto	 de	 genes.	

Para	 a	 RNA	 polimerase	 II	 transcrever	 o	 DNA	 em	 RNA,	 há	 a	 necessidade	 de	 vários	

elementos	reguladores	cisatuantes.	Os	promotores,	elementos	promotores	proximais	

e	atenuadores	são	alvos	para	a	ligação	de	diferentes	proteínas	transatuantes.	A	ligação	

da	RNA	polimerase	II	ao	promotor	não	produz	transcrição	de	forma	eficiente,	havendo	

a	necessidade	da	participação	de	fatores	adicionais	de	transcrição;	estes	se	ligam	aos	

elementos	proximais	do	promotor.	

	 	 Os	RNAs	 transcritos	 em	eucariotos	 são	 amplamente	modificados	durante	 a	

transcrição,	 tanto	na	extremidade	3´	como	na	5´,	e	os	 introns	são	clivados.	A	RNA	

polimerase	II	(eucarioto)	é	muito	maior	e	mais	complexa	do	que	a	RNA	bacteriana.	

Uma	das	 razões	para	 essa	 complexidade	 adicional	 é	 que	 a	RNA	polimerase	 II	 deve	

sintetizar o RNA e coordenar os eventos especiais de processamento que são exclusivos 

em	eucariotos.

Figura 7. regiões de controle para um gene típico de eucarioto.

Controle pós-transcricional
	 	 Cada	 etapa	 necessária	 para	 o	 processo	 de	 expressão	 gênica	 pode	 ser	

controlada.	Muitos	genes	são	controlados	por	múltiplos	mecanismos.	Como	já	vimos,	

os	controles	na	iniciação	da	transcrição	do	gene	são	os	pontos	críticos	na	forma	de	

regulação	para	 todos	os	 genes.	Outros	 controles	podem	agir	mais	 tarde,	 na	 via	 de	

RNA	para	proteína,	modulando	a	quantidade	do	produto	do	gene	que	será	feito	e	a	

exata	sequência	de	aminoácidos	da	proteína	que	será	sintetizada.	Esses	controles	pós-

transcricionais	são	cruciais	para	muitos	genes.	Os	mecanismos	de	regulação	incluem	

a	atenuação	do	RNA	transcrito	pela	sua	terminação	prematura.	Outro	mecanismo	é	a	

seleção do sítio de splicing	alternativo.	

	 	 A	formação	da	extremidade	3´	do	RNAm	também	pode	ser	controlada	pela	

seleção	do	sítio	de	clivagem	e	pela	adição	da	cauda	poli	A	no	RNA.	Os	RNAs	podem	

ser	 editados.	 Durante	 o	 processo	 de	 edição,	 ocorre	 a	 alteração	 da	 sequência	 de	

nucleotídeos,	mudando	a	mensagem	codificada	que	o	RNAm	codifica.	O	transporte	do	

RNA	do	núcleo	para	o	citosol	pode	ser	controlado,	assim	como	o	posicionamento	deste	

RNA	em	locais	particulares	da	célula.	O	início	da	tradução,	bem	como	a	degradação	

regulada	do	RNAm,	são	os	últimos	eventos	de	regulação	pós-transcricionais.

Controle da Expressão
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PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Explique	quais	são	os	níveis	de	regulação	da	expressão	de	um	gene.

2)	 Explique	 e	 discuta	 de	 que	 maneira	 a	 estrutura	 da	 cromatina	 está	 associada	 à	

expressão	gênica.

3)	 Os	 hormônios	 esteroides	 são	 moléculas	 que	 circulam	 na	 corrente	 sanguínea.	

Explique	de	que	maneira	essas	moléculas	conseguem	atuar	na	regulação	dos	genes	

que	estão	localizados	no	núcleo	da	célula.

4)	 Quando	 avaliamos	 o	 genoma	 de	 diferentes	 células	 de	 um	 mesmo	 organismo	

(neurônio,	hepatócito,	etc.),	observamos	que	todas	apresentam	o	mesmo	genoma.	

Explique de que maneira é possível que cada uma delas produza diferentes 

proteínas,	conferindo	diferente	morfologia	e	diferente	funcionamento.

Anotações

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá:
•	 entender	uma	abordagem	introdutória	sobre	sistemas	genéticos	que	controlam	o	
funcionamento	do	sistema	imune;

•	 enfatizar	 a	 singularidade	 individual	 e	 a	 capacidade	de	gerar	polimorfismo	desse	
sistema;

•	 destacar	 a	 determinação	 e	 expressão	 gênica	 do	 Complexo	 Principal	 de	
Histocompatibilidade	 (MHC),	 das	 Imunoglobulinas	 (Igs)	 e	 dos	 Receptores	 de	
Células	T		(TCRs).

	 	 Organismos	 superiores	 conseguem	 identificar	 o	 próprio (self) do não 
próprio (nonself) e produzir uma reação seletiva contra um espectro muito amplo 
de	antígenos	estranhos.	A	resposta imune corresponde	à	reação	mediada	pela	rede	
interativa	 complexa	 de	 células	 e	 citocinas	 celulares	 do	 sistema	 imune.	 Os	 fatores	
genéticos	desempenham	um	papel-chave	tanto	na	geração	da	resposta	imune	normal,	
como	também	no	desenvolvimento	de	reações	imunes	aberrantes	e	doenças	resultantes	
imunologicamente	mediadas.	
	 	 Boa	 parte	 da	 singularidade	 imunológica	 humana	 depende	 da	 expressão	
dos	genes	do	MHC (complexo de histocompatibilidade principal) e dois outros 
da	 mesma	 superfamília	 que	 codificam	 componentes-chave	 da	 resposta	 imune: 
imunoglobulinas (Igs) e receptores de antígenos das células T (RCTs).
	 	 Os	genes	do	MHC	estão	localizados	no	braço	curto	do	cromossomo	6.	Esse	
sistema	é	composto	por	três	classes	de	genes	altamente	complicados	e	polimórficos:	
Classe	I	e	Classe	II	–	Antígenos	Leucocitários	Humanos	(HLA).	
	 	 Classe	 I	 (HLA-A,	 HLA-B,	 HLA-C)	 são	 os	 antígenos	 que	 constituem	 parte	
essencial	 da	 membrana	 plasmática	 das	 células	 nucleadas.	 Estão	 envolvidos	 na	
rejeição	de	 transplantes.	Além	disso,	 são	 fundamentais	para	a	 imunocompetência	e	
intrincadamente	relacionados	ao	reconhecimento	de	antígenos,	interações	de	linfócitos	
e	desenvolvimento	de	autotolerância.	O	gene	da	b

2-microglobulina	 foi	mapeado	no	
cromossomo	5.
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	 	 A	classe	II	(sub-regiões	-	HLA-DP,	HLA-DQ,	HLA-DR)	são	moléculas	expressadas	
principalmente	 nos	 linfócitos	 B,	macrófagos	 e	 linfócitos	 T	 ativados.	 São	 essenciais	
também	à	membrana	celular,	às	interações	celulares	e	às	funções	imunes.
	 	 Os	 antígenos	HLA	 classe	 I	 e	 classe	 II	 desempenham	 um	 papel	 importante	
no	desencadeamento	de	uma	resposta	imune	e,	especificamente,	na	apresentação	de	
antígenos	aos	linfócitos	T,	que	não	reconhecem	nem	respondem	a	um	antígeno	que	
não	esteja	formando	um	complexo	com	uma		molécula	de	HLA.
	 	 Os	genes	da	classe	III	não	são	genes	HLA,	mas	genes	de	proteínas	séricas	e	
receptores	de	membrana	envolvidos	com	a	função	imune,	como	o	fator	B	da	properdina,	
C2	e	C4,	que	fazem	parte	do	sistema	complemento.	Nessa	família	gênica,	está	presente	
também	o	gene	da	21-hidroxilase,	que	possui	alelo	que	causa	a	hiperplasia	suprarrenal	
congênita.
	 	 Há	uma	acentuada	semelhança	na	sequência	de	DNA	e	na	organização	dos	
genes	HLA	das	classes	 I	e	 II	e	entre	os	genes	HLA	e	os	genes	das	 imunoglobulinas	
e	 dos	 receptores	 de	 células	 T,	 o	 que	 levou	 à	 classificação	 em	 uma	 família	 gênica	
denominada superfamília de genes das imunoglobulinas.	 Os	 membros	 dessa	
família	 gênica	 parecem	 estar	 evolutivamente	 relacionados;	 seus	 produtos	 exercem	
um	grande	número	de	funções,	além	do	papel	imunológico	das	moléculas	do	HLA	e	
imunoglobulinas.

polimorfismo e herança dos haplótipos do hlA
	 	 O	 sistema	 HLA	 é	 altamente	 polimórfico.	 Já	 foram	 identificadas	 numerosas	
variantes	 antigênicas	 (especificidades)	 em	cada	um	dos	 locos	do	HLA.	Toda	pessoa	
herda	uma	variante	de	cada	um	dos	 subgrupos	do	HLA	de	um	e	outro	genitor.	Os	
alelos	 de	 HLA	 em	 um	 dado	 cromossomo	 são	 muito	 estreitamente	 ligados,	 sendo	
transmitidos	 juntos,	 como	um	haplótipo,	 e	 são	 codominantes.	Cada	 genitor	 e	 seu	
descendente	compartilham	apenas	um	haplótipo,	e	há	uma	chance	de	25%	de	que	dois	
irmãos	herdem	haplótipos	compatíveis.		Em	casos	raríssimos,	um	genitor	transmite	um	
haplótipo	recombinante	ao	seu	descendente.
	 	 A	 tipagem	do	HLA,	 classicamente	 realizada	pelo	uso	de	 soros	de	mulheres	
multíparas	 (várias	 gestações),	 revelou	 uma	 considerável	 variação	 no	 perfil	 e	 na	
frequência	 das	 variantes	 de	 HLA	 em	 populações	 diferentes.	 Essas	 diferenças	 nas	
frequências	 observadas	 desses	 haplótipos	 mostram	 um	 grande	 desequilíbrio	 de	
ligação	desses	locos.	Por	isso,	certos	haplótipos	são	muito	frequentes	nas	populações,	
enquanto	outros	nunca	foram	observados	(são	possíveis	3	X	107	combinações).	Existe	
também	uma	notável	distribuição	étnica	dos	haplótipos.

  A aceitação de tecidos transplantados se correlaciona principalmente com o 
grau	de	semelhança	entre	os	haplótipos	do	HLA	do	doador	e	do	receptor	(e	o	grupo	
sanguíneo	ABO).	Assim,	o	melhor	doador	para	um	transplante	de	medula	óssea	ou	de	
um	órgão	é	um	irmão	ABO-compátivel	e	HLA-compatível	do	receptor.	

	 	 Os	 haplótipos	 do	HLA	 estão	 associados	 a	muitas	 doenças	 (Quadro	 1),	 e	 a	
maioria	 dessas	 desordens	 é	 autoimune,	 ou	 seja,	 associa-se	 a	 uma	 resposta	 imune	
aparentemente	dirigida	contra	um	ou	mais	antígenos	próprios.	Na	maioria	dos	casos,	
a	associação	está	relacionada	à	resposta	imune	e	não	depende	da	proximidade	física	
do	gene	causador	da	doença	aos	 locos	do	HLA.	Os	genes	do	HLA,	 juntamente	com	
outros	fatores	genéticos	e	ambientais,	permitem	uma	predisposição	a	várias	doenças.	
	 	 Como	as	moléculas	do	HLA	são	essenciais	ao	reconhecimento	de	antígenos	
por	 células	 T,	 acredita-se	 que	 o	 seu	 papel	 na	 patogenia	 pode	 estar	 relacionado	 a	
diferenças	na	capacidade	dessas	proteínas	polimórficas	para	interagir	com	antígenos	e	
com	o	receptor	da	célula	T	no	desencadeamento	de	uma	resposta	imune.
Quadro	1.	Exemplos	de	associação	entre	o	antígeno	HLA	e	doenças.

Imunoglobulinas 
	 	 Os	anticorpos	são	as	imunoglobulinas	(Igs)	que	são	produzidas	em	resposta	
a	um	estímulo	 feito	por	um	antígeno	estranho;	eles	 reconhecem	e	se	 ligam	àquele	
antígeno	e	facilitam	a	sua	eliminação.	São	mediadores	da	resposta	imune	nas	doenças	
relacionadas	com	o	HLA,	bem	como	na	resposta	a	antígenos	estranhos.
	 	 A	principal	importância	genética	das	Igs	é	a	ocorrência	de	uma	propriedade	
singular	–	a	recombinação somática	–,	pela	qual	genes	das	linhagens	germinativas	
são	rearranjados	em	células	somáticas	para	gerar	diversidade.
	 	 Os	anticorpos	são	encontrados	em	duas	formas:	linfócitos	B	(célula	B),	ligados	
à	membrana	celular,	e	uma	forma	solúvel	ou	secretada.	Os	solúveis	são	produzidos	
por	 plasmócitos	 que	 são	 derivados	 de	 linfócitos	 B	 por	 proliferação	 e	maturação	 –	
ativação das células B.	Esse	processo	é	 iniciado	pela	 interação	entre	um	antígeno	
específico	e	a	molécula	do	anticorpo	ligado	à	membrana	da	célula	B.	Essa	interação	
resulta	na	expansão	clonal	e	diferenciação	da	célula	B,	 com	consequente	 formação	
do	plasmócito,	que	secreta	anticorpos	específicos	para	os	antígenos	desencadeantes,	
e	 células	B	de	memória	 capazes	de	 responder	 imediata	 e	 intensamente	 a	qualquer	
provocação	posterior	pelo	mesmo	antígeno.

diversidade das imunoglobulinas
	 	 Que	 mecanismo	 poderia	 gerar	 um	 número	 quase	 infinito	 de	 anticorpos	
a	partir	do	DNA	de	qualquer	 indivíduo?	Estima-se	que	cada	pessoa	possa	gerar	108 
anticorpos	diferentes,	embora	o	genoma	seja	composto	por	apenas	3	X	109 pares de 
bases	de	DNA.	
  A resposta a essa questão foi demonstrada pelo fato de que os anticorpos 
são	codificados	na	linhagem	germinativa	por	um	número	relativamente	pequeno	de	
genes	que,	durante	o	desenvolvimento	das	células	B,	sofrem	um	processo	peculiar	de	
rearranjo	somático	e	recombinação	que	possibilita	a	geração	de	uma	ampla	diversidade.	
O	potencial	de	criar	números	tão	altos	de	anticorpos	diferentes	parece	ter-se	originado	
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como	um	mecanismo	de	proteção	contra	a	enorme	série	de	microrganismos	infecciosos	
ambientais,	agentes	tóxicos	e	células	malignas	autólogas	aos	quais	uma	pessoa	pode	
ficar	exposta.
	 	 As	moléculas	de	Ig	compõem-se	de	quatro	cadeias	polipeptídicas,	duas	cadeias	
pesadas	(H)	e	duas	cadeias	leves	(L)	idênticas,	unidas	por	ligações	de	dissulfeto	entre	
as	 cadeias	 (figura	 1).	 As	 ligações	de	dissulfeto	dentro	das	 cadeias	 subdividem	 cada	
cadeia	em	uma	série	de	domínios	homólogos.	Com	base	em	diferenças	estruturais	na	
parte	carboxiterminal,	as	cadeias	pesadas	são	subdivididas	em	cinco	classes	isotípicas:	
g,	a,	m,	d,	e;	as	Igs	correspondentes	são:	IgG,	IgA,	IgM,	IgD	e	IgE.	Essas	classes	diferem	

quanto	à	função	e	à	estrutura.

Figura 1. Estrutura de uma molécula de imunoglobulina (A) e receptor de antígeno de célula T (B). s-s = 
pontes dissulfeto; Nh2= aminoterminal; Co2h= carboxiterminal; C= região constante; v= região variável.

  As	cadeias	leves	das	moléculas	de	Igs	são	de	dois	tipos:	k	e	l,	mas	estes	não	
estão	presentes	no	mesmo	anticorpo.

	 	 Um	anticorpo	produzido	por	uma	célula	B	possui	um	isotipo	de	cadeia	
pesada	e	um	subtipo	de	cadeia	leve.
	 	 Diferente	dos	demais	locos	autossômicos,	em	uma	célula,	apenas	um	dos	dois	
alelos	parentais	para	cada	cadeia	H	será	expresso:	o	paterno	ou	o	materno,	mas	não	
ambos	(fenômeno	chamado	de	exclusão isotípica).	O	mesmo	ocorre	para	a	cadeia	
leve	(exclusão alélica).	
	 	 Cada	cadeia	H	e	L	contém	dois	segmentos,	a	região	constante	(C)	e	a	região	
variável	(V ).	A	primeira	é	que	determina	a	classe	da	molécula	de	Ig,	situa-se	próxima	
à	extremidade	carboxil	e	sua	sequência	de	aminoácidos	é	relativamente	conservada	
entre	Igs	de	mesma	classe.	A	região	variável,	ao	contrário,	localiza-se	na	extremidade	

amino	e	sua	sequência	de	aminoácidos	exibe	grande	variação	entre	regiões	diferentes.	
As	regiões	V	das	cadeias	H	e	L	formam	o	sítio	de	ligação	ao	antígeno	e	determinam	a	
especificidade	do	anticorpo.
	 	 Os	 genes	 que	 codificam	 as	 cadeias	 H	 e	 L	 localizam-se	 em	 três	 regiões	
cromossômicas	não	ligadas	(figura	2).	Os	genes	da	cadeia	Lk	estão	localizados	no	braço	
curto	do	cromossomo	2	(2p),	enquanto	os	genes	da	cadeia	Ll	estão	no	braço	longo	do	
cromossomo	22	(22q),	e	no	braço	longo	do	cromossomo	14	(14q)	estão	localizados	os	
genes	da	H.	
	 	 Cada	cadeia	H	e	L	é	codificada	por	múltiplos	segmentos	que	estão	amplamente	
separados	na	linhagem	germinativa.	O	domínio	da	região	V	da	cadeia	L	é	codificado	
pelos	segmentos	V	e	J	( junção),	ao	passo	que	a	região	V	da	cadeia	pesada	é	codificada	
por	três	segmentos	gênicos:	os	segmentos	V,	J	e	D	(diversidade).	No	total,	cada	grupo	
de	genes	das	Igs	abrange	muitos	milhares	de	pares	de	bases.
	 	 Durante	a	diferenciação	das	células	B,	o	DNA	nos	locos	das	Igs	sofre	o	rearranjo	
somático.	Para	as	cadeias	leves,	um	segmento	V	e	um	segmento	J	se	justapõem,	com	
perda	do	DNA	interposto,	para	formar	um	gene	com	região	variável	completa.
	 	 Para	 as	 cadeias	pesadas,	um	segmento	D	e	um	segmento	 J	 se	 justapõem	e	
depois	se	combinam	com	um	segmento	V.	Na	cadeia	pesada,	uma	diversidade	ainda	
maior	 é	 gerada	 por	 causa	 do	 uso	 adicional	 de	 um	 dos	múltiplos	 segmentos	 D	 na	
formação	da	 região	variável	da	 cadeia	H.	A	figura	2	mostra	os	principais	 rearranjos	
gênicos	para	a	síntese	de	anticorpos.	

Figura 2. Esquema da síntese de anticorpos. rearranjos dos genes de imunoglobulinas de
cadeias pesada e leve.

	 	 Pode	ocorrer	ainda	mutação	de	ponto	somática	dentro	dos	genes	da	região	

variável,	aumentando	a	afinidade	do	anticorpo	pelo	seu	antígeno.

rearranjo Gênico e
diversidade de Anticorpos
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receptor de antígenos de célula T
	 	 O	receptor	de	antígenos	de	células	T	(RCT)	é	análogo	às	 imunoglobulinas,	

contudo	são	glicoproteínas	heterodiméricas	 ligadas	à	membrana	das	células	B,	não	

há	forma	solúvel.	Essas	glicoproteínas	transmembranas	são	compostas	de	uma	cadeia	

a	 e	 uma	 cadeia	 b	 (RCT	 a:b)	 ou	 uma	 cadeia	 g	 e	 uma	 d	 (RCT	 g:d).	Quase	 todas	 as	

células	T	na	circulação	periférica	possuem	receptor	a:b,	que	desempenha	um	papel	

fundamental	no	reconhecimento	de	antígenos	e	na	síntese	de	atividade	auxiliadora	ou	

citotóxica	das	células	T.	Os	receptores	g:d	são	sintetizados	no	timo	até	a	nona	semana	

de	gestação	em	humanos.	Em	seguida,	sua	síntese	diminui	para	níveis	muito	baixos	e	

são	substituídos	pelo	receptor	a:b,	denominados	de	células	T	maduras.	

	 	 Os	genes	RCT	humanos	das	cadeias	β	e	γ	estão localizados no cromossomo 

7,	e	os	das	cadeias	α	e	δ	no	cromossomo	14.	
	 	 RCT	 assemelham-se	 estruturalmente	 à	 molécula	 de	 Ig.	 Possuem	 regiões	

constantes	 e	 variáveis,	 segmentos	 V,	 D	 e	 J.	 São	 codificados	 em	 três	 regiões	

cromossômicas	 separadas	 –	 parecem	 ser	 membros	 da	 superfamília	 gênica	 das	

imunoglobulinas.	 	No	RCT	não	ocorre	mutação	 somática	–	 o	 receptor	 de	 célula	 T	

somente	consegue	reconhecer	o	antígeno	quando	este	é	apresentado	a	ele	como	um	

peptídeo	processado,	formando	um	complexo	com	uma	molécula	do	MHC	classe	I	ou	

classe	II.	Assim,	o	receptor	da	célula	T	é	específico	para	a	combinação	de	peptídeo	e	

proteína,	um	fenômeno	conhecido	como	restrição do MHC.	

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	 Explique	por	que	o	gêmeo	monozigótico	de	um	receptor	não	é	necessariamente	o	

doador	de	escolha	para	um	paciente	com	determinada	doença	autoimune.

2)	 O	 HLA	 possui	 muitos	 alelos	 para	 cada	 classe	 de	 molécula	 do	 MHC.	 De	 que	

maneira	ele	é	transmitido?	Considerando	a	sua	maneira	de	transmissão,	qual	é	a	

probabilidade	de	dois	irmãos	apresentarem	os	mesmos	alelos	para	o	HLA?

3)	 Explique	 o	mecanismo	 de	 expressão	 dos	 genes	 das	 imunoglobulinas	 e	 em	 que	

pontos	difere	da	expressão	dos	demais	genes	autossômicos?

4)	 Comente	sobre	as	similaridades	e	diferenças	entre	os		receptores	de	células	T	e	as	

imunoglobulinas.	

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá:
•	 	entender	e	descrever	os	mecanismos	pelos	quais	as	mutações	alteram	as	proteínas	
em	nível	de	síntese,	processamento	ou	as	associações	moleculares	e	os	feitos	no	

seu	funcionamento;

•	 	 entender	 as	 relações	 entre	 o	 defeito	 molecular,	 a	 localização	 e	 a	 natureza	 da	
patologia	clínica.

	 	 A	primeira	observação	que	apoiou	a	ideia	de	que	os	genes	atuam	controlando	

a	química	celular	foi	realizada	por	Archibald	Garrod,	que,	em	1909,	publicou	o	livro	

sobre	os	erros	inatos	de	metabolismo.	Esse	médico	inglês	notou	que	várias	doenças	

humanas	recessivas	apresentavam	defeitos	de	metabolismo	(conjunto	geral	de	reações	

químicas	que	ocorrem	em	um	organismo).	

	 	 Contudo	 foi	 o	 estudo	 desenvolvido	 por	 George	 Beadle	 e	 Edward	 Tatum	

(1940)	que	 esclareceu	o	papel	 dos	 genes	 e	demonstrou	 a	 interação	dos	 genes	nas	

vias	metabólicas.	Esses	pesquisadores	receberam	o	prêmio	Nobel	por	seu	estudo,	que	

marcou	o	início	da	Biologia	Molecular.	

	 	 O	modelo	proposto	por	Beadle	e	Tatum	mostrou	a	interação	entre	o	gene	e	

as	enzimas	de	forma	brilhante.	A	hipótese	“um	gene	–	uma	enzima”	foi	demonstrada	

por	outros	pesquisadores	 e	 aceita.	Como	as	proteínas	 (sejam	enzimas	ou	não)	 são	

codificadas	por	 genes,	 essa	 frase	 foi	modificada	para	 “um	gene	–	um	polipeptídeo	

(tipo	mais	simples	de	proteína,	formado	por	uma	única	cadeia	de	aminoácidos).	

  A síntese química nas células ocorre por vias com etapas sequenciais catalisadas 

por	 enzimas.	Os	 genes	 que	 codificam	 essas	 enzimas	 de	 vias	 específicas	 constituem	

um	subgrupo	do	genoma.	A	figura	1	mostra	a	interação	entre	gene,	proteína	e	a	via	

metabólica.	

Erros Inatos do
Metabolismo
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Figura 1. Esquema de via metabólica mostrando a interação entre gene e proteína

Alguns	 genes	 codificam	 RNA	 que	 tem	 função	 especial	 e	 não	 são	 traduzidos	 em	
proteínas,	são	denominados	de	RNAs	funcionais.	Exemplos:	RNA	ribossômico,	RNA	
transportador	e	pequenos	RNAs	citoplasmáticos.

	 	 Todos	 os	 processos	 bioquímicos	 estão	 sob	 controle	 genético,	 os	 quais	 se	

desdobram	em	várias	séries	de	reações	gradativas	individuais.	Cada	reação	bioquímica	

está	sob	a	ação	de	um	gene	diferente.	Uma	mutação	em	um	gene	resulta	na	alteração	

de	 uma	 única	 reação	 química.	 A	 figura	 2	 mostra	 a	 via	 metabólica	 do	 aminoácido	

fenilalanina.	Mutações	em	genes	diferentes	dessa	via	podem	levar	a	doenças	metabólicas	

como	albinismo,	fenilcetonúria	e	alcaptonúria.

	 	 As	 mutações	 nos	 genes	 das	 diferentes	 classes	 de	 proteínas	 podem	 causar	

vários	tipos	de	doenças,	alterando	a	química	da	célula	e	a	função	do	órgão.

	 	 As	doenças	metabólicas	surgem	por	falta	de	formação	do	produto	(cretinismo	

bocígeno),	 acúmulo	de	precursor	 (doença	de	Von	Gierke),	 superprodução	de	uma	

substância	(hiperuricemia),	distúrbios	de	transporte	de	membrana	(cistinúria).	

dd	ou	cc	-	albinismo
aa	-	ácido	homogenstico	(alcapton	-urina	com	cor	escura)	-	alcaptonúria
pp	-	(enzima	deficiente	é	fenilalanina	hidroxilase)	ocorre	acúmulo	de
	fenilcetonúria	no	sangue	-	fenilcetonúria

Figura 2. via metabólica do aminoácido fenilalanina. Mutações nos genes d, A e p podem levar 
ao desnvolvimento de albinismo, alcaptonúria e fenilcetonúria.

  Os	distúrbios	metabólicos	apresentam	grande	variação	quanto	à	severidade.	
Alguns	são	descobertos	acidentalmente	e	descritos	como	variantes	metabólicas,	sendo	
assintomáticos	e	sem	nenhuma	consequência,	como	a		sensibilidade	gustativa	ao	PTC	
(feniltiocarbamida).
	 	 A	 glicose-6-fosfato	 desidrogenase	 (G6PD	 –	 a	 enzima	 apresenta	 alteração	
funcional,	causando	hemólise	quando	a	pessoa	ingere	certas	drogas	como	antibióticos)	
e	a	porfiria	aguda	intermitente	são	assintomáticas	até	que	sejam	desencadeadas	pela	
ingestão	de	certas	drogas.
	 	 Certos	 distúrbios	 metabólicos	 são	 sintomáticos,	 porém	 compatíveis	 com	
a	 sobrevivência	 e	 a	 reprodução,	 como,	 por	 exemplo,	 a	 alcaptonúria,	 a	 gota	 e	 a	
hemocromatose,	que	raramente	aparecem	antes	da	terceira	década	de	vida.	
	 	 As	 formas	 infantis	 geralmente	 são	 agudas,	 enquanto	 as	 adultas	 tendem	 a	
ser	mais	brandas	e	crônicas.	Pacientes	que	sobrevivem	à	galactosemia	nos	primeiros	
anos	de	vida,	graças	a	uma	dieta	sem	lactose,	tendem	a	tolerar	melhor	o	leite	quando	
adultos.
	 	 Os	 distúrbios	 metabólicos	 ligados	 ao	 X	 ocorrem	 com	 maior	 frequência	
nos	 homens.	 Nas	 mulheres	 heterozigotas,	 como	 há	 inativação	 parcial	 de	 um	 dos	
cromossomos	 X,	 os	 distúrbios	 podem	 manifestar	 gradações	 de	 severidade	 clínica,	
como	 na	 doença	 de	 Fabry.	 Nesse	 caso,	 algumas	 heterozigotas	 apresentam	 apenas	
opacidade	da	córnea	e	disfunções	renais	mínimas.	
Os	 principais	 grupos	 de	 erros	 inatos	 do	 metabolismo	 são	 os	 carboidratos,	
mucopolissacarídeos,	lipídeos,	metais	e	as	purinas.

prINCIpAIs Erros INATos dE METABolIsMo
Carboidratos
Galactosemia	–	incapacidade	de	converter	a	galactose	em	glicose
Galactosemia clássica (1:	62000):	ausência	de	galactose-1-	fosfato	uridil	transferase.	
Manifestações	clínicas:	cataratas,	alguns	dias	após	o	nascimento,	vômitos	e	diarreia;	
pode	ocorrer	óbito	nas	primeiras	 semanas;	hepatomegalia	progressiva;	pode	 surgir	
ainda	icterícia,	proteinúria,	aminoacidúria	generalizada.
Deficiência da galactocinase	(1:	150.000):	a	única	manifestação	clínica	é	a	catarata.	
População	negra	possui	a	metade	da	galactocinase	normal	em	suas	hemáceas	é	um	
polimorfismo	inofensivo.

Aminoácidos
Fenilcetonúria: deficiência	hepática	em	converter	a	fenilalanina	em	tirosina.	Há	excesso	
de	ácido	fenilpirúvico	na	urina	dos	pacientes.	Autossômica	recessiva.
Fenilalanina clássica: a enzima	 envolvida	 é	 a	 fenilalanina	 hidroxilase	 (atividade	
enzimática	menor	do	que	1%)	(Figura	2).
Hiperfenilalaninemias:	(atividade	enzimática	10	vezes	abaixo	do	nível	normal)	são	
de	vários	tipos,	com	frequência	assintomática.	Há	duas	variantes	raras	e	letais,	também	

Erros Inatos do
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autossômicas	 recessivas,	 devidas	 à	 deficiência	 de	 diidropteridina	 redutase	 ou	 de	
biopterina	sintetase.

Tirosinemia:	distúrbios	no	metabolismo	da	tirosina.	Herança	autossômica	recessiva.

Tirosinemia hereditária: duas	formas	clínicas:	aguda,	que	é	geralmente	fatal,	e	a	forma	
crônica,	que	causa	retardo	de	crescimento,	cirrose	nodular	do	fígado	e	nefropatia.

Hipertirosinemia:	concentração	de	tirosina	superior	a	1mM,	apresenta	hiperqueratose	
dolorosa	das	regiões	palmar	e	plantar,	úlceras	na	córnea	e	pode	apresentar	retardo	
mental	-	controle	alimentar	com	restrição	de	tirosina	e	fenilalanina	é	recomendado.

Mucopolissacarídeos (Mucopolissacaridoses)
São	 doenças	 decorrentes	 de	 depósito	 lisossômico.	 Há	 a	 deficiência	 ou	 falta	 de	
enzimas	 que	 degradem	 os	 glicosaminoglicanos	 (GAG),	 inicialmente	 denominadas	
de	 mucopolissacarídeos,	 que	 deram	 origem	 ao	 nome	 da	 doença.	 Os	 GAGs	 são	
polissacarídeos	 longos,	 não	 ramificados,	 ligados	 a	 um	 ácido	 urônico.	 Quando	
os	 GAGs	 não	 são	 degradados	 corretamente,	 devido	 à	 deficiência	 enzimática,	 eles	
ficam	 depositados	 no	 interior	 dos	 lisossomos.	 Dependendo	 da	 enzima	 deficiente,	
ocorrerá	um	 tipo	de	mucopolissacaridose.	A	 tabela	1	mostra	os	principais	 tipos	de	
mucopolissacaridoses	e	as	deficiências	enzimáticas.

Tabela	 1.	 Mucospolissacaridoses,	 enzima	 deficiente	 na	 degradação	 de	 sulfato	 de	

heparan	e	padrão	de	herança.

lipídeos
Doença de Gaucher:	 os	 três	 tipos	 são	 autossômicos	 recessivos.	 É	 um	 distúrbio	

caracterizado	pelo	acúmulo	elevado	de	glicocerebrosídeos	nas	células	reticuloendoteliais.	

Associados	ao	retardo	mental	ocorrem	problemas	de	comportamento,	convulsões	e	

outros,	 sendo	geralmente	 fatal	na	 adolescência	ou	 início	da	 vida	 adulta.	 Frequente	

entre	os	judeus	(ashkenazi).

Doença de Niemann-Pick:	causada	por	grande	acúmulo	de	esfingomielina,	devido	à	

deficiência	da	enzima	esfingomielinase.	O	padrão	de	herança	é	autossômico	recesivo.	

A	 forma	 infantil	 ou	 aguda	 representa	 80%	 dos	 casos	 com	 falta	 de	 crescimento	 e	

hepatomegalia.	Deterioração	psicomotora	grande,	em	geral	as	crianças	morrem	até	4	

anos.	

Gangliosidoses: são doenças hereditárias causadas pela falta de enzima celular que 

deveria	degradar	gangliosídios	 (glicoesfingolipídeos)	presentes	nas	células.	Quando	

não	 são	quebrados,	depositam-se	principalmente	no	cérebro,	no	 fígado	e	no	baço.	

Esse	depósito	será	responsável	pelo	surgimento	dos	sinais	e	sintomas	característicos.	

Há	dois	tipos	de	gangliosidose:	GM1	e	GM2.

Gancliosidose GM1:	é	uma	doença	de	armazenamento	celular	causada	pela	deficiência	

da	enzima	beta-galactosidase.	Se	esta	enzima	é	deficiente	ou	não	funcional,	ocorre	o	

acúmulo	de	gangliosídio	GM1	nas	células	do	cérebro	e	de	outras	substâncias	à	base	

de	açúcar	e	gordura	em	outros	tecidos	do	corpo.	O	acúmulo	cerebral	de	GM1	dará	

origem	principalmente	às	complicações	neurológicas,	enquanto	o	acúmulo	de	outros	

açúcares	 com	 gorduras	 será	 responsável	 pelas	 alterações	 viscerais	 e	 esqueléticas	

provocadas	pela	doença.	A	GM1	pode	ser	de	início	infantil,	infantil	tardio	ou	juvenil	e	

início	na	vida	adulta.

Doença de Tay-Sachs:	 é	 uma	 GM2;	 ocorre	 acúmulo	 de	 substrato	 por	 deficiência	

das	enzimas	 lisossômicas.	Nesse	distúrbio,	ocorre	a	quase	 total	ausência	da	enzima	

lisossômica	hexosaminidase	A	e	um	aumento	de	quase	10	vezes	na	concentração	da	

hexosaminidase	 B,	 enzimas	 normalmente	 encontradas	 em	 quase	 todos	 os	 tecidos	

humanos.	Frequência	de	3%	entre	os	judeus	ashkenazi.	Ocorre	em	todas	as	etnias	com	

prevalência	de	1	em	3600	nascimentos.	O	início	da	doença	ocorre	por	volta	dos	seis	

meses	de	idade	e	leva	à	morte	em	cinco	anos.	Sintomas:	apatia,	hipotonia	e	retardo	

psicomotor,	 resposta	 exagerada	 ao	 barulho,	mancha	 vermelho-cereja	 na	mácula	 da	

retina	 (acúmulo	 de	 lipídeos),	 retardo	 psicomotor	 precoce,	 cegueira,	 convulsões	 e	

macrocefalia.	

Peroxissomos:	 distúrbios	 associados	 à	 disfunção	 peroxissômica	 generalizada,	

síndrome	de	Zellweger	(autossômica	recessiva);	causa	retardo	mental,	ou	apenas	uma	
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função	 alterada	 como	 ocorre	 na	 adrenoleucodistrofia	 infantil,	 doença	 de	 Lorenzo	

(ligada	ao	X	recessiva).

Metais
Doença De Wilson:	Há	grande	redução	de	ceruloplasmina	-	removedor	de	cobre,	no	

plasma,	 levando	 ao	 acúmulo	 de	 cobre	 que	 se	 deposita	 principalmente	 no	 fígado,	

causando	 cirrose.	No	 sistema	nervoso,	 causa	problemas	neurológicos	 (disartria	 e	 a	

deterioração	 da	 coordenação	 dos	movimentos	 voluntários,	 distúrbios	 de	 postura	 e	

tônus,	movimentos	involuntários);	na	íris,	forma	um	anel	castanho-dourado,	chamado	

de	anel	de	Kayser-Fleisher.	Sintomas	podem	surgir	desde	os	4	anos	até	a	idade	adulta.	

Manifestações	clínicas:	hepática	ou	aguda:	hepatite,	com	início	na	 infância,	 levando	

à	morte	 entre	 4-15	meses;	 crônica:	 início	 tardio,	 levando	 à	morte	 entre	 2-7	 anos.	

Hemólise	 é	 frequente.	 Perda	 de	 função	 intelectual	 e	 distúrbios	 de	 comportamento	

podem	desenvolver	 tardiamente.	Mulheres,	em	geral,	apresentam	a	 forma	hepática,	

enquanto	os	homens	têm	a	neurológica.	Herança	autossômica	recessiva.	

purinas
sínDrome De lesch-nyhan:	 deficiência	 da	 enzima	 hipoxantina-guanina	

fosforribosiltransferase	 (HPRT	 –	 participa	 do	 ciclo	 de	 purinas,	 na	 ausência	 dessa	

enzima	há	acúmulo	de	ácido	úrico)	-	herança	recessiva	ligada	ao	X.	Pessoas	com	até	

30%	da	atividade	normal	da	enzima	apresentam	apenas	gota,	como	resultado	da	super	

produção	de	ácido	úrico,	sem	alterações	neurológicas.	Mulheres	heterozigotas	para	

esta	deficiência	geralmente	não	apresentam	manifestações	clínicas.	Os	sintomas	são:	

coreoatose	(desordem	dos	movimentos),	espasticidade,	retardo	mental,	automutilação,	

hiperuricemia,	cálculos	renais.	Morte	por	insuficiência	renal	ou	por	infecção	ocorre	

entre	20	e	30	anos.	Prevalência	é	de	1	em	100.000	nascimentos.	Entre	2	e	16	anos,	a	

criança	apresenta	compulsão	em	se	automutilar.	Podem	se	tornar	agressivas.	Não	há	

tratamento	definitivo,	principalmente	para	o	sistema	nervoso.	

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Explique	qual	a	relação	entre	gene,	enzima	e	erro	inato	de	metabolismo.

2)	Explique	como	podem	surgir	as	doenças	metabólicas.

3)	Explique	quais	os	principais	tipos	de	erros	metabólicos	que	podem	causar	doenças.

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
      você deverá entender:
•	 e	 descrever	 a	 segregação	 independente	 dos	 genes,	 por	 meio	 da	 análise	 dos	
princípios	da	Herança	Mendeliana.

prINCípIos MENdElIANos: hErANÇA dE UM pAr dE GENEs E 
hErANÇA dE doIs pArEs dE GENEs

 Em 1866, o monge e matemático austríaco Gregor Mendel (1822-1884) 

publicou o trabalho “Experimentos com plantas híbridas”, no qual procurou 

explicar a maneira como as características dos organismos são herdadas. Assim 

nascia a genética. Contudo suas ideias sobre herança somente foram aceitas e 

tiveram créditos a partir de 1900, 35 anos após o seu estudo ter sido publicado. 

Naquela época, três botânicos, Hugo de Vries, na Holanda, Carl Correns, na 

Alemanha, e Eric von Tschermak-Seysenegg, na Áustria, independentemente, 

obtiveram os mesmos resultados de Mendel. 

  Os estudos de Mendel foram desenvolvidos com ervilha Pisum sativum,	pois	

essa	dicotiledônea	cresce	facilmente	em	casa	de	vegetação.	As	plantas	possuem	ciclo	

de	vida	curto,	produzem	grande	número	de	descendentes	e	são	fáceis	de	manipular	

(realizar	fertilização	cruzada	manualmente).	

	 	 Os	primeiros	experimentos	são	denominados	cruzamentos	monoíbridos,	pelo	

fato	de	que	foi	investigada	a	herança	para	apenas	uma	característica.	Mendel	realizou	

experimentos	com	sete	traços	morfológicos	e	herdáveis	das	ervilhas,	que	podem	ser	

observados	na	tabela	1.	
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Tabela	 1.	 Cruzamentos	 realizados	 por	Mendel	 em	 1866,	mostrando	 as	 proporções	

fenotípicas	da	geração	F2.

	 	 Os	experimentos	foram	realizados	seguindo	as	etapas	mostradas	a	seguir.	Será	

considerado	o	experimento	com	ervilhas	com	flores	roxas	e	flores	brancas.

Plantas	com	flores	roxas	e	flores	brancas	eram	mantidas	por	autofertilização	–	a	parte	

masculina	da	planta	 (pólen)	 fertiliza	 a	 parte	 feminina	 (óvulos)	 da	mesma	planta	–	

denominadas linhagens Puras,	ou	seja,	eram	as	plantas	parentais.	

Após	a	produção	das	linhagens	parentais,	eram	realizados	os	primeiros	cruzamentos	

para	obtenção	das	plantas	denominadas	F1	(primeira geração filial).	

Cruzamento Parental:	Nesse	tipo	de	cruzamento,	os	grãos	de	pólen	de	uma	planta	

(com	flores	roxas)	eram	colocados	por	meio	de	um	pincel	no	estigma	(abertura	para	o	

ovário)	de	outra	planta	emasculada	(haviam	sido	retirados	os	estiletes	que	continham	

os	grãos	de	pólen)	com	flores	brancas.		As	sementes	obtidas	do	cruzamento	entre	as	

plantas	parentais	foram	semeadas,	e	as	plantas	obtidas	tiveram	as	cores	das	suas	flores	

analisadas.	

F1:	todas	as	flores	obtidas	tinham	coloração	roxa.

Agora	Mendel	fez	o	cruzamento	entre	as	plantas	obtidas	na	F1	(F1xF1).

As	 sementes	 obtidas	 do	 cruzamento	 F1xF1	 foram	 semeadas,	 e	 as	 plantas	 obtidas	

tiveram	as	cores	das	suas	flores	analisadas.		

F2 (segunda geração filial):	 entre	 as	 plantas	 obtidas,	 foi	 observado	 que	 havia	

flores	 roxas	e	flores	brancas.	Mendel	 inovou	a	pesquisa	 científica	da	época	porque	

ele	verificou	o	número	de	flores	de	cada	cor.	Na	 tabela	1,	podemos	verificar	que	a	

proporção	obtida	foi	de	3,15 flores roxas: 1 flor branca.

  Mendel repetiu esse experimento com as outras características mostradas na 

tabela	1.	Os	resultados	mostraram	que,	na	F1,	uma	das	características	dos	parentais	se	

manifestava	em	todas	as	plantas	descendentes.	Ele	denominou	essa	característica,	que	

é	observada	na	F1,	como	dominante. 

A	característica	que	desaparece	na	F1	e	volta	a	ser	observada	na	F2	foi	denominada	de 

recessiva.

Apesar	de	não	ter	sido	exata	nos	experimentos	realizados	por	Medel,	ficou	estabelecido	

que a proporção fenotípica da F2, em cruzamentos monoíbridos, é de 3 

dominantes: 1 recessivo. 

Os	resultados	desses	cruzamentos	permitiram	que	fosse	elaborado	o	enunciado	que	

ficou	conhecido	como	primeira	lei	de	Menel:	Os membros dos pares de genes se 

segregam (separam) igualmente nos gametas (óvulos e espermatozoides).

	 	 Essa	afirmação	foi	muito	importante,	pois	na	época	não	havia	conhecimento	

sobre	os	genes,	que	eles	estão	 situados	nos	cromossomos	e	que	estes	 se	 localizam	

no	 interior	do	núcleo	em	eucariotos.	Também	não	era	 conhecido	o	mecanismo	de	

meiose,	que	forma	os	gametas;	portanto	as	ideias	de	Mendel	foram	inovadoras.	

	 	 Atualmente,	 conseguimos	 entender	 esse	 modelo	 facilmente	 e	 estabelecer	

algumas	definições	importantes	para	a	genética:

Genoma:	conjunto	cromossômico	básico	de	um	organismo.

Gene:	Unidade	funcional	de	herança;	normalmente	corresponde	ao	segmento	de	DNA	

que	codifica	uma	proteína.

Alelo:	Formas	alternativas	de	um	gene.

Genótipo:	A	composição	alélica	específica	de	um	determinado	gene.

Fenótipo:	Manifestação	externa	detectável	de	um	genótipo	específico.

Loco (latim locus, plural= loci):	local	onde	está	o	gene	no	genoma.

	 	 Além	 de	 estabelecer	 a	 proporção	 fenotípica	 dos	 caracteres	 analisados,	

podemos	também	estabelecer	a	proporção	genotípica	desses	caracteres.	

	 	 Sabemos	que	a	maioria	dos	organismos	eucarióticos	são	diploides,	portanto	

há	uma	combinação	de	dois	alelos	para	cada	gene	que	compõe	o	genoma	das	espécies.

	 	 Voltando	ao	exemplo	da	cor	das	flores	das	ervilhas,	temos	que:	Flor	roxa	=	

gene	B;	flor	branca=	gene	b	(lembretes:	a	denominação	do	gene	é	feita	pela	primeira	

letra	da	característica	recessiva;	o	nome	do	gene	deve	ser	escrito	em	itálico).	

	 	 O	 cruzamento	 parental	 (linhagem	 pura)	BB	 (flor	 roxa)	 X	 bb (flor	 branca)	
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(essas	 plantas	 formam	 gametas:	 óvulos	 e	 grãos	 de	 pólen)	 resultará	 na	 proporção	

genotípica	da	F2	de:	¼	BB:	2/4	Bb:	¼	bb,	como	apresentado	na	figura	1,	pelo	método 

do quadrado de Punnett.	

Reginald	 Crundall	 Punnett	 (1875-1967)	 foi	 um	 geneticista	 Britânico	 que	 ajudou	 a	 establecer	 a	

genética	 como	 ciência,	 além	 de	 contribuir	 com	 o	método	 do	 quadrado	 de	 Punnett	 para	 prever	

proporções	genotípicas	e	fenotípicas	de	cruzamentos.		

Figura 1. Cruzamento entre plantas puras de ervilha com flores roxas x flores brancas, mostrando
as proporções genotípicas (quadro de punnet) e fenotípicas da F2.

	 	 De	acordo	com	a	figura	1,	podemos	verificar	que	os	indivíduos	que	possuem	

genótipo	BB,	bb são denominados de homozigotos,	ou	seja,	possuem	duas	cópias	

idênticas	do	mesmo	gene.	Podemos	dizer	ainda,	que	os	dois	alelos	são	idênticos.

	 	 Os	indivíduos	que	apresentam	genótipo	Bb são heterozigotos,	pois	possuem	

as	duas	formas	alélicas	do	gene	diferentes	(os	dois	alelos	são	diferentes).	

	 	 Após	os	estudos,	considerando	apenas	um	gene	com	dois	alelos,	Mendel	fez	

a	associação	de	dois	genes	cada	um	com	dois	alelos.	Ou	seja,	ele	passou	a	avaliar	a	

herança	de	duas	características,	cruzamentos diíbridos.

	 	 Podemos	dizer,	então,	que	a	segunda	lei	é	uma	extensão	da	primeira.

	 	 Para	entender	a	segunda	lei,	serão	utilizados	os	genes	cor	da	flor	da	ervilha	

(roxa	ou	branca)	e	cor	da	semente	(amarela	ou	verde).	

Tipos	de	cruzamentos	nas	análises	genéticas

Cruzamento	recíproco	–	um	par	de	cruzamentos	como	segue:	

(fêmea)	genótipo	A	X	(macho)	genótipo	B

e	(macho)	genótipo	A	X	(fêmea)	genótipo	B

Cruzamento-teste	–	cruzamento	entre	um	organismo	de	genótipo	desconhecido	ou	heterozigoto	e	

um	testador,	geralmente	o	testador	

	 	 A	figura	2	mostra,	de	forma	esquemática,	o	cruzamento	entre	plantas	puras	

com	flores	roxas	e	sementes	amarelas	X	plantas	puras	com	flores	brancas	e	sementes	

verdes.	Na	F1,	foram	observadas	todas	as	plantas	com	flores	roxas	e	sementes	amarelas.

	 	 Durante	 a	 formação	 dos	 gametas	 das	 plantas	 F1,	 houve	 a	 segregação	 dos	

gametas,	e	esta	foi	independente	(figura	2).	Sabemos	que	esta	afirmativa	é	correta	pela	

observação	da	meiose	e	das	suas	etapas.	Durante	a	metáfase	I,	cada	par	de	homólogo	se	

localiza	no	plano	equatorial.	Essa	localização	não	depende	da	origem	dos	homólogos;	

há	uma	mistura	desses	cromossomos.	Quando	ocorre	a	segregação	na	anáfase	I,	os	

cromossomos	 migram	 para	 pólos	 opostos,	 originando	 as	 diferentes	 combinações	

cromossômicas	e,	como	conseqüência,	de	alelos.	

Figura 2. segregação independente entre os locos dos genes para cor da flor de ervilha (roxa (B) e branca 
(b)) e cor da semente (amarela (A) e verde (a)), mostrando as proporções genotípicas (quadro de punnet) e 

proporções fenotípicas da F2. G = genótipo e p = proporção fenotípica.

	 	 Em	decorrência	dessas	diferentes	combinações	na	formação	dos	gametas	e	na	

forma	aleatória	para	formação	da	F2,	levou	à	obtenção	das	proporções	fenotípicas	e	

genotípicas	apresentadas	na	figura	1.	
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	 	 Assim,	a	segunda	lei	de	Mendel	pode	ser	descrita	como	sendo	o princípio 

da segregação independente, ou seja, os pares de genes em cromossomos 

diferentes separam-se independentemente na meiose.

RESUMINDO

Primeira	Lei	de	Mendel:

•	 Proporção	fenotípica	=	3:1	(dominantes:	recessivos)

•	 Proporção	genotípica	=	1:2:1	(homozigoto	dominante:heterozigoto:homozigoto	recessivo

Segunda	Lei	de	Mendel:

•	 Proporções	fenotípicas	e	genotípicas	=		9	A-B-:	3	A-bb:	3	aaB-:	1aabb	

	 	 A	análise	mendeliana	permite	prever	as	proporções	genotípicas	e	fenotípicas	

na	 prole	 de	 um	 cruzamento.	 Além	 do	 quadrado	 de	 Punnett,	 pode	 ser	 utilizada	 a	

probabilidade	 para	 prever	 as	 proporções	 esperadas	 em	um	 cruzamento,	 já	 que	 na	

segregação	mendeliana	de	um	gene	com	dois	alelos	o	heterozigoto	produz	dois	tipos	

de	gametas,	metade	com	um	alelo	e	a	outra	metade	com	o	outro.	

	 	 Dessa	maneira,	duas	regras	da	probabilidade	são	utilizadas:

	A regra multiplicativa:	a	probabilidade	de	que	eventos	independentes	ocorram	

juntos	é	o	produto	de	suas	probabilidades	 individuais,	ou	seja,	P(A	e	B)	=	P(A)	X	

P(B).

	A regra da adição:	a	probabilidade	de	um ou outro de dois eventos mutuamente 

exclusivos	ocorrerem	é	a	soma	de	suas	probabilidades	individuais,	ou	seja,	P(A	ou	B)	

=	P(A)	+	P(B).

Exemplos:

a)	  Considere o cruzamento Aa x Aa:	

	 A	 chance	 de	 que	 um	 zigoto	 seja	 AA será	 a	 probabilidade	 de	 que	 cada	 gameta	

contenha o alelo A:	P(AA)	=	P(A)	x	P(A)	=	(½)	x	(½)	=	¼,	pois	os	dois	tipos	de	

gametas	são	produzidos	independentemente.

	 A	 chance	 de	 que	 um	 zigoto	 seja	Aa será	 a	 probabilidade	 do	 alelo	A vir de um 

ovócito	e	o	alelo	a vir	de	um	espermatozoide	que	é	de	1/4,	ou	vice-versa:	P(Aa)	=	

P(Aa ovócito,	espermatozoide)	+	P(Aa espermatozoide,	ovócito)	=	(1/4)	+	(1/4)	

=	½.

b)	 Considere o cruzamento AaBbCcDd X AaBbCcDd 

	 Que	 proporção	 da	 prole	 será	 homozigota	 recessiva	 para	 os	 quatro	 alelos?	

P(aabbccdd)	=	P(aa)	x	P(bb)	x	P(cc)	x	P(dd)	=	(¼)	X	(¼)	X	(¼)	X	(¼)	=	1/256	

c)	 Considere o cruzamento   AaBb X AaBb

	 Que	proporção	da	prole	será	homozigota	recessiva	para	pelo	menos	um	gene?	P(A-

bb)	+	P(aaB-)	+	P(aabb)	=		(¾		x	¼)	+	(¾		x	¼)	+	(¼	x	¼)	=	(3/16)	+	(3/16)	

+	(1/16)		=	7/16	.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Um	casal	com	pigmentação	da	pele	normal	tem	um	dos	seus	genitores	albinos.	Qual	

a	probabilidade	de	que	eles	tenham	uma	criança	albina?

2)	Considere	o	seguinte:	o	homem	albino,	a	mulher	é	normal	para	pigmentação	da	

pele,	mas	o	pai	dela	é	albino.	Qual	a	probabilidade	do	casal	ter	uma	criança	albina?	

3)	Um	casal	normal	tem	quatro	crianças.	Duas	apresentam	um	distúrbio	genético	raro	

que	tem	aparecido	esporadicamente	nessa	família.	A)	Qual	é	o	padrão	de	herança	

desse	distúrbio?	B)	Qual	é	o	genótipo	dos	genitores?

4)	 Em	 ervilhas,	 os	 genes	 para	 planta	 alta,	 semente	 amarela	 e	 semente	 lisa	 são	

dominantes	 sobre	 seus	 respectivos	 alelos	 para	 plantas	 anãs,	 sementes	 verdes	 e	

rugosas.	 A)	 Represente	 um	 cruzamento	 entre	 uma	 planta	 homozigota	 alta	 com	

sementes	lisas	e	verdes	e	planta	anã	com	sementes	rugosas	e	amarelas,	descrevendo	

os	possíveis	gametas	de	cada	parental	e	da	F1.	B).	Represente	um	cruzamento	entre	

duas	plantas	da	F1	e	apresente	as	proporções	fenotípicas	e	genotípicas	esperadas	

para	a	F2.
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oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 	a	análise	mendeliana,	abordando	as	diferentes	formas	de	dominância	e	identificar	
as	diferenças	entre	dominância	incompleta	e	codominância;

•	 	e	analisar	os	padrões	de	herança	em	nível	familiar	por	meio	de	heredogramas.

rElAÇÕEs dE doMINÂNCIA: doMINÂNCIA INCoMplETA, 
CodoMINÂNCIA E ANálIsE dE hErEdoGrAMAs
	 	 Mendel	demonstrou	que	os	genes	ocorrem	em	formas	alternativas	(alelos).	
Para	cada	uma	das	sete	características	analisadas	-	cor	da	semente,	textura	da	semente,	
forma	 da	 vagem,	 cor	 da	 vagem,	 altura	 da	 planta,	 cor	 da	 flor	 e	 posição	 da	 flor	 –,	
foram	identificados	dois	alelos:	um	dominante	e	outro	recessivo.	Parecia	haver	uma	
dicotomia,	pois	um	dos	alelos	determinava	o	fenótipo	e	o	outro	não	fazia	nada.	Mas	
essa	observação	é	uma	simplificação	dos	 fatos,	como	 foi	demonstrado	no	 início	do	
século	XX,	ou	seja,	as	relações	de	dominância	entre	esses	alelos	são	mais	complexas	e	
podem	ser	observados	diferentes	efeitos	sobre	o	fenótipo.	
	 	 As	mutações	permitem	o	aparecimento	de	novas	formas	de	um	gene,	os	alelos.	
Assim,	quando	são	 identificados	novos	alelos	de	um	gene,	é	 importante	verificar	se	
eles	são	dominantes	ou	recessivos,	para	esclarecer	como	a	mutação	atua.
	 	 A	dominância	é	um	tipo	de	interação	entre	alelos	de	um	único	gene	em	um	
heterozigoto.
  Na dominância completa,	o	alelo	dominante	será	expresso,	mesmo	que	esteja	
presente	em	uma	única	cópia	no	heterozigoto,	e	o	alelo	alternativo	será	totalmente	
recessivo.	Nesse	caso,	não	é	possível	separar	pelo	fenótipo	os	indivíduos	homozigotos	
dominantes	e	os	heterozigotos	(AA =	Aa).	
	 	 Em	 alguns	 tipos	 de	 interações	 entre	 os	 alelos	 de	 um	 gene	 não	 há	 essa	
dominância	completa	de	um	dos	alelos,	podendo	ser	observados	heterozigotos	com	

fenótipos	diferentes	daqueles	dos	dois	tipos	de	homozigotos.			

Anotações
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DOMINÂNCIA INCOMPLETA
cor Da Flor De Antirrhinum majus (boca-De-leão)

As	plantas	com	flores	vermelhas	(BB) e	brancas	(bb)	são	homozigotas	para	dois	alelos	

de	 um	 loco	 determinante	 da	 cor	 das	 flores.	 Quando	 essas	 plantas	 são	 cruzadas,	

originam	uma	prole	com	flores	rosa	(Bb).	O	alelo	para	a	cor	vermelha	é	parcialmente 

dominante,	por	isso	denomina-se	dominância incompleta.	

	 	 A	 dominância	 incompleta	 pode	 ser	 explicada,	 em	 nível	 molecular,	 pela	

quantidade	de	produto	proteico	produzido	por	cada	alelo.	No	caso	da	flor	boca-de-

leão,	o	alelo	B tem como	produto	essa	proteína, e o alelo b não	produz.	 	As	flores	

homozigotas	BB produzem	o	dobro	de	produto	que	as	heterozigotas	Bb,	apresentando	

coloração	vermelha	(mais	intensa)	(Tabela	1).	Assim,	a	coloração	rosa	das	flores	Bb é 

decorrente	da	menor	quantidade	de	pigmento	produzido	por	elas	(Tabela	1).	

Tabela	1.	Diferenças	na	quantidade	de	produto	dos	alelos	do	gene	B e	coloração	da	flor	

de A. majus (boca-de-leão).

CodoMINÂNCIA
	 	 Nesse	 caso,	 há	 a	 expressão	 de	 ambos	 os	 alelos	 de	 um	 heterozigoto. Os 
dois	alelos	contribuem	independentemente	para	o	 fenótipo	heterozigoto	–	há	uma	
independência	de	função	dos	alelos.		

sistema sanguíneo MN
	 	 A	capacidade	de	produzir	os	antígenos	M	e	N	é	determinada	por	um	gene	com	
dois	alelos	M	e	N.	Os	homozigotos	M	produzem	apenas	esse	tipo	de	antígeno,	assim	
como	os	homozigotos	N	produzem	apenas	o	antígeno	N.	Os	heterozigotos	para	esses	
dois	alelos	produzem	os	dois	tipos	de	antígenos.	
A	 codominância	 também	 é	 observada	 no	 sistema	 ABO,	 que	 será	 discutido	
posteriormente.	

Anemia Falciforme
	 	 Essa	doença	humana	é	decorrente	de	uma	mutação	por	substituição	de	uma	
única	 base	 nitrogenada	 no	 gene	 da	 β-globina	 humana,	 que	 leva	 à	 alteração	 de	 um	

aminoácido	glutamina	(CTT)	para	valina	(CAT).	
Há	dois	alelos	principais	para	a	hemoglobina:	o	HbA	(hemoglobina	normal)	e	a	HbS 
para	a	hemoglobina	falcêmica	(S	=	sickle	em	inglês	significa	foice,	porque	as	hemáceas	
adquirem	forma	afoiceada).	
Pessoas	 com	 o	 genótipo	 HbSHbS	 apresentam	 anemia	 grave,	 geralmente	 fatal.	 A	
hemoglobina	anormal	faz	que	as	hemáceas	se	tornem	afoiceadas.		Quando	o	genótipo	
é HbAHbA, as	 hemáceas	 são	 normais;	 e	 os	 heterozigotos	HbSHbA apresentam traço 
falcêmico	–	as	hemáceas	só	afoiçam	sob	baixas	concentrações	de	oxigênio.	
As	diferentes	 formas	das	hemoglobinas	podem	ser	 visualizadas	em	eletroforeses	de	
proteínas	em	géis	de	amido.	Nesse	tipo	de	análise,	podem	ser	identificadas	pessoas	
que são HbAHbA,	HbSHbS,	HbSHbA.	
Os	 heterozigotos	 são	 clinicamente	 normais	 quanto	 à	 anemia,	 contudo	 apresentam	
resistência	à	malária,	pois	o	protozoário	Plasmodium	sp.,	causador	dessa	doença,	não	
consegue	se	reproduzir	nas	hemáceas	falcêmicas.

  A	anemia	falciforme	é	um	exemplo	de	dominância	incompleta,	pois	os	indivíduos	
heterozigotos	 apresentam	 apenas	 o	 traço	 falcêmico.	 Contudo	 a	 análise	 eletroforética	
da	 hemoglobinas	 mostra	 codominânica,	 já	 que	 os	 heterozigotos	 e	 os	 dois	 tipos	 de	
homozigotos	são	identificados	pela	diferença	de	mobilidade	dessas	moléculas.	

ANálIsE dE hErEdoGrAMAs
	 	 O	padrão	de	herança	dos	genes	pode	ser	investigado	nas	famílias,	ao	longo	
das	gerações,	por	meio	de	heredograma	ou	pedigree.	
	 	 Heredograma	pode	ser	definido	como	um	diagrama	de	uma	história	familiar,	
indicando	membros	da	família,	seu	parentesco	com	o	probando	e	sua	condição	com	
relação	a	uma	determinada	condição	hereditária.
	 	 A	figura	2	mostra	os	principais	símbolos	de	heredograma	e	o	seu	significado.

Figura 2. principais símbolos e seus significados para elaboração de heredograma.

relações de 
dominância
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	 	 Os	 principais	 padrões	 de	 herança	 e	 heredogramas	 representativos	 são	

apresentados	a	seguir.	

herança autossômica dominante

herança autossômica recessiva

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	 Como	é	possível	diferenciar	dominância	incompleta	de	codominância?

2)	 Duas	plantas	flor-de-maravilha	com	flores	rosa	foram	cruzadas.	A	progênie	deste	
cruzamento	 era	 composta	 de	 44	 plantas	 com	 flores	 vermelhas,	 84	 plantas	 com	
flores	rosa	e	42	com	flores	brancas.	Que	hipótese	poderia	explicar	esses	resultados?

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 	como	os	alelos	de	um	loco	interagem,	inclusive	quando	apresentam	letalidade;
•	 	que	ocorrem	locos	com	mais	de	dois	alelos.

	 	 O	entendimento	dos	padrões	de	herança	permitiu	detectar	várias	alterações	

nas	proporções	descritas	inicialmente	por	Mendel	para	um	loco	com	dois	alelos.	Essas	

diferentes	 proporções	 fenotípicas	 e	 genotípicas	 foram	 agrupadas	 como	 extensões	

à	 análise	mendeliana.	 Assim,	 os	 alelos	múltiplos	 e	 os	 genes	 letais	 serão	 analisados	

separadamente.	

AlElos MÚlTIplos
	 	 Entre	os	animais	e	as	plantas	são	conhecidos	muitos	exemplos	da	ocorrência	

de	várias	formas	diferentes	de	um	gene	para	o	mesmo	loco.	Os	alelos	múltiplos,	como	

são	denominados	esses	casos,	são	bem	conhecidos	para	a	cor	de	pelagem	de	coelhos,	

sistema	sanguíneo	ABO	e	na	autoincompatibilidade	de	plantas.	

Cor de pelagem de coelhos
  As cores dos pelos em coelhos são explicadas pela série alélica C, cch, ch, c:	C=	

pelagem	 selvagem	 denominada	 aguti	 -	 pelo	 preto	 ou	 marrom-escuro;	 cch	 =	 cor	

chinchila	 -	 cinza-claro;	 ch	=	cor himalaia	=	pelos	marrons	ou	pretos	 apenas	nas	

extremidades	orelhas,	cauda,	focinho	e	patas	-	demais	partes	do	corpo	branca,	com	

olhos	cor-de-rosa;	e	c	=	pelagem	branca	em	todo	o	corpo,	sendo	o	animal	albino	com	

os	olhos	cor-de-rosa.

A	 interação	 que	 existe	 entre	 os	 alelos	 é	 a	 de	 dominância	 completa,	 na	 qual,	

C>cch>ch>c.	Nesse	caso,	é	possível	ocorrer	10	genótipos	que	expressam	apenas	4	

fenótipos	correspondentes	ao	número	de	alelos,	como	pode	ser	observado	na	tabela	1.

Alelos Múltiplos e
Genes letais
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Tabela	1.	Genótipos	e	fenótipos	correspondentes	para	a	cor	de	pelagem	de	coelhos.

	 	 É	possível	estimar	de	maneira	rápida	o	número	de	genótipos	possíveis	a	partir	da	

quantidade	de	alelos	conhecidos	para	um	loco:	

Número	de	genótipos	=	m(m+1)/2

Sendo	m=	número	de	alelos

Os	tipos	de	homozigotos	correspondem	ao	número	de	alelos,	no	exemplo	da	cor	de	pelagem	

de	coelhos	=	4.	

O	número	de	tipos	de	genótipos	heterozigotos	pode	ser	estimado	a	partir	de:	

Número	de	tipos	heterozigotos	=	m(m-1)/2

Sendo	m=	número	de	alelos

Considerando	mais	uma	vez	a	pelagem	de	coelhos,	teremos	6	genótipos	heterozigotos.	

sistema sanguíneo ABo
	 	 Os	 grupos	 sanguíneos	 são	 antígenos	 da	 membrana	 das	 hemáceas. Foram 

descobertos	em	1901,	pelo	Dr.	Karl	Landsteiner,	em	Viena,	quando	ele	verificou	que	

as	células	vermelhas	de	algumas	pessoas	aglutinavam	em	grupos	macroscopicamente	

visíveis,	quando	misturadas	ao	soro	de	outras	pessoas.	Atualmente	são	conhecidos	15	

sistemas	que	incluem	mais	de	100	grupos.	

	 	 O	sistema	ABO	controla	o	tipo	de	glicolipídeos	encontrados	na	superfície	dos	

eritrócitos,	aparentemente	pela	especificação	do	tipo	glicosil-transferases	(enzimas	que	

catalisam	a	síntese	de	polissacarídeos	sintetizados	nas	células	sanguíneas	vermelhas).	

	 	 Os	 tipos	 específicos	 de	 glicosídeos	 na	 superfície	 das	 células	 vermelhas	

fornecem	 os	 determinantes	 antigênicos	 que	 reagem	 com	 anticorpos	 específicos	

presentes	no	soro	sanguíneo.

	 	 Os	 antígenos	 do	 sistema	 ABO	 são	 mucopolissacarídeos	 formados	 por	 um	

açúcar	(base	da	especificidade	da	reação	antígeno-anticorpo)	+	proteína	(idêntica	em	

ambos	os	antígenos).

	 	 O	gene	I	é	responsável	pela	determinação	dos	antígenos	do	sistema	ABO,	está	

localizado	no	cromossomo	9	e	possui	três	alelos.	  Os alelos IA  e IB	são	codominantes,	

e o alelo i	é	recessivo		(IA =	IB	>	i).	A	tabela	2	mostra	os	possíveis	genótipos	dos	tipos	

sanguíneos	do	sistema	ABO.

Tabela	2.	Tipos	sanguíneos	do	sistema	ABO	e	os	prováveis	genótipos.

Alelismo múltiplo em plantas
A	 autoincompatibilidade	 é	 a	 incapacidade	 de	 uma	 planta	 fértil	 produzir	 sementes,	
quando	 fertilizada	 com	 seu	 próprio	 pólen.	 Esse	 mecanismo	 favorece	 a	 alogamia,	
atuando	na	manutenção	da	variabilidade	genética.	
Cerca	 de	 metade	 das	 famílias	 das	 angiospermas	 hermafroditas	 apresentam	 esse	
fenômeno.	 A	 autoincompatibilidade	 ocorre	 em	 plantas	 de	 valor	 econômico,	 como	
ameixeira,	macieira,	repolho,	brócolis,	centeio,	cacau,	maracujá	e	girassol.
	 	 Esse	mecanismo	 foi	 descrito	 pela	 primeira	 vez	 em	 fumo	 (Nicotiana),	 que	
apresentava	incapacidade	de	crescimento	do	tubo	polínico,	ou	um	crescimento	muito	
lento,	 ineficiente	 para	 a	 fertilização.	 Essa	 incapacidade	 é	 explicada,	 geneticamente,	
pela presença de uma série alélica S (self-inconpatibility	=	autoincompatibilidade).		
	 	 A	base	molecular	da	incompatibilidade	está	correlacionada	com	a	formação	de	
uma	glicoproteína	no	estigma	da	flor	-	cada	alelo	da	série	produz	uma	glicoproteína	
específica,	que	só	é	produzida	nos	 tecidos	da	flor	 feminina	onde	o	pólen	e	o	 tubo	
polínico	entram	em	contato.	A	 inibição	do	crescimento	do	 tubo	polínico	só	ocorre	
quando	o	cruzamento	é	incompatível,	isto	é,	depende	da	interação	entre	os	produtos	
dos alelos S	idênticos,	presentes	no	pólen	e	na	flor	feminina.	Quando	esses	produtos	
se	encontram,	inicia-se	uma	reação	de	incompatibilidade	em	poucos	minutos.
	 	 Assim,	a	glicoproteína	produzida	por	um	determinado	alelo	S,	no	estigma,	
determina	 a	 sua	 formação	 no	 pólen	 ou	 na	 célula-mãe	 desse	 pólen.	 Quando	 há	
polinização,	 as	 duas	moléculas	 se	 combinam	 para	 formar	 dímeros.	 As	 reações	 são	
semelhantes	às	de	antígeno-anticorpo	que	ocorrem	nos	animais.	São	descritos	dois	
tipos	de	autoincompatibilidade:	a	gametofítica	e	a	esporofítica.	
	 	 O	 tipo	 mais	 comum	 de	 incompatibilidade	 entre	 as	 angiospermas	 é	 a	
gametofítica;	a	interação	alélica	é	de	codominância.	A	incompatibilidade	gametofítica	
pode	ser	observada	em	Prunus (amêndoa,	damasco,	cereja,	nectarina,	pêssego,	ameixa),	
trevo	branco	(Trifolium repens),	trevo	vermelho	(Trifolium pratense), Petúnia,	Nicotiana e 
nas	gramíneas.	
	 	 No	sistema	gametofítico,	ocorrerá	aborto	do	pólen	sempre	que	houver	alelos	
em	comum	nos	progenitores	masculinos	e	femininos.

Alelos Múltiplos e
Genes letais
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  Em um cruzamento S1S2	 (pistilo	 –	 flor	 feminina)	 x	 	 S1S3	 (grão	 de	 pólen	 -	
masculina),	o	grão	de	pólen	produzirá	antígenos	1	e	3	e	o	pistilo	produzirá	anticorpos	
1	e	2.	Nesse	caso,	ocorrerão	50%	de	abortos	por	incompatibilidade	entre	S1	(antígeno)	
e	S1	(anticorpo).	Os	descendentes	formados	terão	genótipo	S1S3 e S2S3.	A	figura	1	mostra	
os	genótipos	produzidos	em	vários	cruzamentos	para	autoincompatibilidade.
	 	 Quando	 ocorrer	 autofecundação,	 haverá	 100%	 de	 aborto	 de	 pólen	 e	 não	
se	 formará	 nenhum	 descendente.	 Em	 condições	 naturais,	 nunca	 serão	 formados	
genótipos	homozigóticos	para	o	alelo	S.
	 	 Por	 isso,	em	alguns	cultivares,	é	necessário	plantar	pomares	com	cultivares	
compatíveis	para	se	conseguir	a	produção	de	frutos.
	 	 Quanto	maior	 a	 quantidade	 de	 alelos	 para	 a	 compatibilidade,	 menor	 será	
a	 possibilidade	 de	 ocorrer	 cruzamentos	 incompatíveis	 e	 também	 ocorrer	 falha	 na	
produção	de	alguma	semente.

Figura 1. Autoincompatibilidade gametofítica.

GENEs lETAIs
	 	 Um	gene	capaz	de	causar	a	morte	do	organismo	é	denominado	de	gene letal.	
	 	 Os	 genes	 letais	 ou	 alelos	 letais	 podem	 ser	 utilizados	 em	 estudos	 sobre	 o	
desenvolvimento	dos	organismos	para	verificar	em	quais	estágios	o	gene	atua,	cedo	ou	
tarde,	no	desenvolvimento	de	um	zigoto.	Esses	alelos	podem	trazer	ainda	informações	
sobre	a	função	do	gene.	Se	um	determinado	órgão	é	anormal,	provavelmente	o	gene	
em	estudo	se	expressa	nele.	
	 	 Um	 teste	 diagnóstico	para	 letalidade	pode	 ser	 exemplificado	por	 um	 alelo	
para	cor	da	pelagem	em	camundongos.	Os	camundongos	normais,	tipo	selvagem,	têm	
pelagem	 com	pigmentação	 escura.	Uma	mutação	 denominada	 de	yellow (pelagem	

com	cor	clara)	mostra	um	padrão	de	herança	curioso.	
	 	 Se	for	realizado	cruzamento	entre	camundongo	yellow X	tipo	selvagem	(cor	
escura)	→	a	prole	terá	proporção	1	yellow:	1	selvagem.	Esse	resultado	mostra	que	os	
camundongos	yellow	são	sempre	heterozigotos	e	que	esse	fenótipo	é	dominante	em	
relação	ao	tipo	selvagem.	
	 	 Contudo,	quando	dois	camundongos	yellow são	cruzados	enre	si,	o	resultado	
é	sempre	o	seguinte:	

yellow X yellow →		2/3	yellow :	1/3	selvagem
	 	 De	que	maneira	a	proporção	2:1	pode	ser	explicada?	Esse	resultado	é	possível	
se o alelo yellow for	letal	em	homozigose.	
  O alelo yellow	é	um	gene	para	a	cor	da	pelagem	chamado	de	A, que pode ser 
escrito como AY.	As	proporções	genotípicas	do	cruzamento	anterior	ficariam	assim:	AY 

A X AYA (yellow X yellow).
Prole:	¼	AY A Y –	letal;		2/4		AY A	–	Yellow;	¼	A A	–	selvagem

	 	 O	resultado	acima	mostra	que	a	proporção	genotípica	monoíbrida	esperada	
1:2:1	seria	encontrada	entre	os	zigotos,	mas,	ao	nascimento,	somente	são	observados	
os	camundongos	com	os	genótipos	AYA e A A	(2:1),	porque	os	homozigotos	(AY A Y)	não	
sobreviveram.		Essa	hipótese	foi	apoiada	pelo	fato	de	terem	sido	encontrados	25%	de	
embriões	mortos	após	a	remoção	do	útero	de	fêmeas	grávidas	do	cruzamento	yellow 
X yellow.	
  O alelo AY	produz	efeitos	na	cor	da	pelagem	e	na	sobrevivência	dos	embriões.	
Esse	gene	pode	ser	denominado	pleiotrópico.

Pleiotropia	é	o	termo	utilizado	para	qualquer	gene	que	afete	várias	características	de	um	organismo.	

  A raça de gatos Manx	(sem	cauda)	é	originada	de	um	alelo	letal	em	homozigose.	
Uma	cópia	do	gene	ML	interfere	no	desenvolvimento	da	coluna	dorsal,	causando	a	falta	
da	cauda	em	heterozigotos	MLM.	Os	homozigotos	MLML apresentam uma anomalia tão 
extrema	que	o	embrião	não	sobrevive.	
	 	 A	 letalidade	 de	 um	 alelo	 pode	 ou	 não	 depender	 do	 ambiente	 em	 que	
o	 organismo	 está	 se	 desenvolvendo.	 Alguns	 alelos	 são	 letais	 em	 quase	 todos	 os	
ambientes,	 e	 outros	 podem	 ser	 viáveis	 em	 um	 ambiente	 e	 letal	 em	 outros.	 Várias	
doenças	hereditárias	humanas	são	bons	exemplos	dessas	 situações,	por	exemplo,	a	
fibrose	cística	é	letal	se	não	tiver	tratamento	médico.	No	melhoramento	genético	de	
animais	e	plantas,	 vários	 alelos	 selecionados	poderiam	ser	eliminados	no	ambiente	
natural	quando	em	competição	com	as	populações	naturais.		

Carga	 genética	 pode	 ser	 definida	 como	 o	 conjunto	 total	 de	 alelos	 deletérios	 em	 um	 genótipo	

individual.	

Alelos Múltiplos e
Genes letais
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PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Um	produtor	possui	coelhos	com	os	genótipos	Ccch e cchc.	Qual	o	fenótipo	desses	

animais?	Qual	a	probabilidade	de	nascerem	chinchilas?

2)	 Faça	 o	 diagrama	 de	 um	 cruzamento	 entre	 uma	Drosophila dichate e uma tipo 

selvagem	e	descreva	os	resultados	esperados.	Dichate	é	um	gene	dominante	(D)	

para	 o	 fenótipo	 que	 altera	 as	 cerdas	 e	 faz	 que	 as	 asas	 permaneçam	 estendidas,	

mesmo	quando	a	mosca	está	em	repouso.	Este	gene	é	letal	em	homozigose.	

3)	A	F1	de	um	cruzamento	entre	Drosophila com asas curly (recurvadas)	consiste	de	

272	moscas	com	asas	recurvadas	e	128	normais.	Explique	esses	resultados.

4)	 Comente	 as	 diferenças	 entre	 autoincompatibilidade	 esporofítica	 e	 gametofítica.	

Qual	é	a	importância	desse	mecanismo	para	a	genética?

5)	Um	casal	com	o	genótipo	IBi e IAi, para	o	sistema	sanguíneo	ABO,	poderá	ter	filhos	

com	quais	tipos	sanguíneos	e	em	que	proporção?

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 a	 importância	 do	 conhecimento	 dos	 efeitos	 do	 ambiente	 sobre	 a	 expressão	 de	
genes	nos	seres	vivos.

	 	 O	efeito	do	ambiente	sobre	a	expressão	de	genes	é	um	tema	interessante,	em	

termos	práticos,	particularmente	para	as	áreas	de	ciências	da	saúde	e	ciências	agrárias.	

	 	 Na	 área	 de	 ciências	 da	 saúde,	 conhecer	 a	 interferência	 do	 ambiente	 sobre	

o	genótipo	e	a	expressão	dos	genes	permite	o	controle	de	distúrbios	genéticos	para	

a	 saúde	do	homem.	O	exemplo	clássico	desse	contexto	é	um	distúrbio	gerado	por	

um	 gene	 responsável	 pela	 síntese	 de	 uma	 enzima	 constituinte	 da	 via	 metabólica	

dos	 aminoácidos	 nas	 células,	 conhecido	 como	 fenilcetonúria	 (PKU,	 do	 inglês	

phenylketonuria).	 A	 fenilcetonúria	 é	 uma	 doença	 autossômica	 recessiva	 causada	

por	 uma	 alteração	 na	 atividade,	 ou	 pela	 inativação	 total,	 da	 enzima	 fenilalanina	

hidroxilase.	 Essa	 enzima	 é	 responsável	 pela	 conversão	 do	 aminoácido	 fenilalanina	

(Phe)	em	tirosina	(Tyr),	e	sua	inativação	provoca	um	acúmulo	do	aminoácido	Phe,	que	

é	espontaneamente	convertido	em	um	composto	tóxico	para	o	organismo	do	homem,	

o	ácido	fenilpirúvico.	

	 	 O	 acúmulo	 do	 ácido	 fenilpirúvico	 induz	 a	 ocorrência	 de	 um	 processo	 de	

estresse	oxidativo	nas	células,	que	resulta	na	produção	de	radicais	superóxido	(O2
-)	e	

peróxido	de	hidrogênio	(H2O2),	que	podem	causar	inativação	de	diversas	moléculas,	

inclusive	de	proteínas	responsáveis	pela	homeostase	(equilíbrio	metabólico)	celular.	

Quando os radicais O
2

- interagem	com	moléculas	de	H
2
O

2 no	meio	intracelular	[O2
- +	

H
2
O

2     O2
	+	OH-	+	OH-],	ocorre	a	formação	de	radicais	OH,- que	podem,	além	

de	alterar	o	pH	do	meio	intracelular,	interferir	nos	processos	de	hidroxilação	(adição	

de radicais OH-	 em	moléculas	 de	 proteínas,	 enzimas	 específicas,	 ácidos	 nucleicos,	

Efeito do Ambiente
sobre a Expressão Gênica
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lipídeos).	A	adição	de	radicais	OH-	em	proteínas,	por	exemplo,	altera	a	configuração	

estrutural	de	diversas	proteínas,	interferindo	nas	reações	metabólicas	determinantes	

do	estado	funcional	das	células.	Em	moléculas	de	ácidos	nucleicos,	a	adição	de	radicais	

OH-	provoca	quebras	nas	sequências	de	nucleotídios,	devido	à	ruptura	entre	ligações	

fosfodiéster	ou	entre	as	bases	nitrogenadas.	

	 	 A	 inativação	de	proteínas	 em	 células	 do	 cérebro,	 por	 exemplo,	 resulta	 em	

sintomas	neurológicos	graves,	tais	como	retardo	mental	e	convulsões.	Vários	outros	

distúrbios,	tais	como	pele	ressecada,	evidências	de	erupções	cutâneas,	micoses	atípicas,	

déficit	 de	 pigmentação,	 poderiam	 ser	 listados	 como	 exemplos	 de	 desequilíbrios	

metabólicos	causados	pelo	acúmulo	do	ácido	fenilpirúvico,	devido	à	 ineficiência	da	

enzima	 fenilalanina	hidroxilase.	Entretanto	o	 foco	deste	estudo	está	 relacionado	ao	

efeito	do	ambiente	sobre	a	expressão	do	gene	que	causa	o	distúrbio	PKU.

	 	 O	 gene	 responsável	 pela	 síntese	 da	 fenilalanina	 hidroxilase	 está	 no	

cromossomo	12,	onde	o	 alelo	dominante	 “A”	 codifica	 a	 enzima	 funcional,	 capaz	de	

converter	a	fenilalanina	ingerida	na	dieta	pelo	organismo	em	tirosina,	que,	por	sua	vez,	

é	convertida	em	outros	compostos	intermediários	na	via	metabólica	dos	aminoácidos.	

A	tirosina	é	um	aminoácido	indispensável	para	a	síntese	de	adrenalina	(hormônio	da	

glândula	suprarrenal),	de	tiroxina	(hormônio	da	tireóide)	e	de	melanina	(pigmento	

da	pele).	O	alelo	mutante	recessivo	“a”,	do	gene	da	fenilalanina	hidroxilase,	codifica	

moléculas	 de	 fenilalanina	 hidroxilase	 não	 funcionais,	 de	 modo	 que	 a	 fenilalanina	

não	é	convertida	em	tirosina,	ficando	acumulada	nas	células,	e	é	convertida	em	ácido	

fenilpirúvico	(figura	1).

Figura 1. Expressão dos alelos “A” e “a”, evidenciada pela síntese de fenilalanina hidroxilase funcional e 
inativa, e as consequências de acúmulo de fenilalanina nas células.

	 	 Dessa	forma,	para	evitar	o	acúmulo	de	fenilalanina	no	organismo	e	contornar	

os	efeitos	tóxicos	do	ácido	fenilpirúvico,	a	expressão	dos	alelos	“a”	pode	ser	atenuada	

ou	“anulada”	pela	não	ingestão	de	fenilalanina	na	dieta	alimentar	dos	recém-nascidos	

fenilcetonúricos	portadores	dos	referidos	alelos.	O	ambiente,	representado	pelo	tipo	

de	 alimentação	 caracterizado	 por	 uma	 dieta	 deficiente	 de	 fenilalanina,	 impõe	 um	

efeito	sobre	a	expressão	do	gene	da	enzima	fenilalanina	hidroxilase	e	contribui	para	a	

qualidade	de	vida	de	portadores	da	fenilcetonúria.	

	 	 Na	área	de	ciências	agrárias,	conhecer	o	efeito	do	ambiente	sobre	a	expressão	

dos	 genes	 é	 importante,	 porque	 a	 seleção	 de	 animais	 e	 plantas	 “geneticamente	

superiores”	 é	 uma	 prática	 comum	 e	 necessária	 para	 conduzir	 programas	 de	

melhoramento	genético.	Uma	questão	básica,	primordial	no	melhoramento	genético,	

é	 se	 a	 seleção	de	 exemplares,	 vegetal	 ou	 animal,	 em	um	determinado	 ambiente,	 é	

válida	para	se	atingir	progresso	genético	em	outro	tipo	de	ambiente.	Os	exemplares	

classificados	como	“melhorados”	em	um	determinado	ambiente	podem	não	apresentar	

necessariamente	 o	melhor	 desempenho	 em	outro	 ambiente.	 Por	 isso,	 conhecer	 os	

efeitos	 do	 ambiente	 sobre	 a	 expressão	 de	 genes	 em	 animais	 e	 plantas	 é	 um	 fator	

indispensável	 para	 o	 planejamento	 em	 programas	 de	melhoramento	 genético.	 Um	

efeito	acentuado	do	ambiente	sobre	a	expressão	de	genes	específicos	pode	conduzir	a	

uma	seleção	e	a	uma	classificação	equivocadas	de	genótipos	específicos	melhorados.	

	 	 O	 efeito	 do	 ambiente	 sobre	 as	 características	 melhoradas	 também	 é	 uma	

preocupação	prioritária	para	troca	ou	fornecimento	de	material	genético	classificado	

como	 “superior”.	 Entre	 países	 de	 climas	 diferentes,	 por	 exemplo,	 as	 expectativas	

podem	ser	frustradas	se	a	expressão	de	genes	para	a(s)	característica(s)	melhorada(s)	

for	dependente	de	temperatura.	Em	um	mesmo	país,	como	o	Brasil,	com	uma	grande	

extensão	territorial,	caracterizado	por	regiões	edafoclimáticas	diferentes,	o	efeito	do	

ambiente	 sobre	 as	 características	 genéticas	 selecionadas	 e/ou	melhoradas	 deve	 ser	

uma	preocupação	primordial;	o	efeito	de	cada	fator	ambiental	sobre	os	caracteres	de	

interesse	é	necessário	para	classificar	um	exemplar	como	geneticamente	superior.

	 	 No	melhoramento	animal,	a	seleção	de	características	econômicas	em	bovinos	

de	corte	e	em	produtores	de	leite	pode	ser	usada	para	ilustrar	o	efeito	do	ambiente	

na	expressão	de	genes	das	referidas	características.	A	análise	do	peso	após	o	desmame	

em	bovinos	de	corte	da	raça	Tabapuã,	por	exemplo,	criados	nas	regiões	Sul,	Sudeste,	

Centro-Oeste	e	Nordeste	do	Brasil,	mostrou	que	existe	uma	diferença	marcante	para	a	

característica	peso	após	o	desmame	entre	os	bovinos	mantidos	nas	regiões	Sul,	Sudeste	

e	Nordeste,	de	modo	que	o	valor	genético	dos	exemplares	bovinos	é	dependente	da	

região	considerada.	Em	animais	da	raça	Nelore,	criados	na	região	Nordeste	do	Brasil,	

também	foi	verificado	um	efeito	marcante	do	ambiente	de	pastagem	(pasto	confinado	
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e	 semiconfinado)	na	 expressão	dos	 genes	que	determinam	o	desenvolvimento	dos	

bovinos.	Além	disso,	o	efeito	do	ambiente	foi	mais	acentuado	em	bovinos	mantidos	

em	pasto	confinado.

	 	 O	efeito	de	ambientes	de	pastagem	também	foi	descrito	para	as	características	

produção	de	leite,	teor	de	gordura	e	de	proteínas	no	leite	em	vacas	das	raças	Angus	

e	Brahman.	Os	animais	 foram	expostos	a	 três	ambientes	diferentes	de	pastagens,	e	

os	 resultados	 indicaram	diferenças	estatísticas	 acentuadas	nas	produções	diárias	de	

leite	para	os	três	tipos	de	pastagens.	A	resposta	diferenciada	dos	genótipos,	frente	aos	

ambientes	de	pastagem	distintos,	demonstra	o	efeito	do	ambiente	sobre	a	expressão	

dos	genes	para	as	características	em	evidência.

	 	 No	 melhoramento	 vegetal,	 o	 efeito	 do	 ambiente	 sobre	 a	 expressão	 de	

genes	que	conferem	características	econômicas	 importantes	é	um	aspecto	evidente,	

principalmente	para	as	grandes	culturas.	A	cultura	de	cana-de-açúcar	é	um	exemplo,	

pois	 a	 importância	 econômica	 da	 cultura	 de	 cana-de-açúcar	 para	 o	 país	 justifica	

os	 investimentos	 que	 são	 feitos	 para	 o	 melhoramento	 genético	 da	 cultura.	 A	 alta	

produtividade	das	novas	variedades	de	cana-de-açúcar	(Saccharum	spp)	transformou	

o	Brasil	em	referência	 internacional	em	agroenergia,	 tanto	para	combustíveis	como	

para	 produção	de	 eletricidade.	Dentre	 as	 características	mais	 analisadas	 na	 seleção	

de	 cana-de-açúcar,	 a	 produção	 de	 toneladas	 por	 hectare	 tem	 sido	 utilizada	 como	

medida	para	o	cálculo	da	performance	do	potencial	genotípico,	e	esta	característica	

é	fortemente	influenciada,	em	diversos	cultivares,	por	fatores	ambientais,	tais	como:	

tipo	de	solo,	clima,	e	umidade.

	 	 A	cultura	de	soja	é	outro	exemplo	em	que	o	efeito	do	ambiente	na	expressão	

de	genes	é	marcante.	A	planta	de	soja	é	fortemente	influenciada	pelo	comprimento	

do	dia	 (período	de	 iluminação).	Em	regiões	ou	épocas	de	 fotoperíodo	mais	 curto,	

durante	 a	 fase	 vegetativa	 da	 planta,	 ela	 tende	 a	 induzir	 o	 florescimento	 precoce	 e	

a	 apresentar	queda	de	produção.	Para	 controlar	esse	problema,	 alguns	melhoristas	

utilizam	 o	 artifício	 do	 uso	 do	 período	 juvenil	 longo	 para	 retardar	 o	 florescimento	

em	 dias	 curtos,	 uma	 vez	 que,	 na	 fase	 juvenil,	 a	 soja	 não	 floresce,	mesmo	 quando	

submetida	ao	fotoperíodo	indutivo,	permitindo	assim	maior	crescimento	vegetativo	e	

evitando	quebra	na	produção.	

	 	 Na	cultura	de	milho,	as	características	altura	da	planta	e	produção	de	grãos	

foram	descritas	como	sendo	altamente	influenciadas	pelo	meio	ambiente.	Em	outras	

gramíneas,	como	o	trigo	e	a	cevada,	o	período	de	florescimento	também	é	influenciado	

pelo	comprimento	do	dia,	indicando	que	o	período	de	luminosidade	exerce	efeitos	

sobre	a	expressão	dos	genes	que	determinam	o	desenvolvimento	e	a	 formação	das	

estruturas	florais	nas	plantas.

  Em experimentos com a cultura de tecidos in vitro de várias espécies de 

plantas,	é	possível	verificar	que	a	adição	de	substâncias	específicas	no	meio	de	cultura	

e	 que	 a	 manutenção	 das	 culturas	 em	 condições	 de	 temperatura	 e	 luminosidades	

diferentes	 induz	a	 síntese	de	proteínas	e	enzimas	específicas.	Nos	 tecidos	expostos	

em	meios	 contendo	 concentrações	 diferentes	 de	 reguladores	 de	 crescimento,	 por	

exemplo,	 e/ou	 mantidos	 em	 condições	 específicas	 de	 temperatura	 ou	 período	 de	

iluminação,	 ocorre	 a	 síntese	 de	proteínas	 específicas.	 A	 evidência	 de	 tais	 proteínas	

específicas	 pode	 ser	 usada	 para	 ilustrar	 o	 efeito	 do	 ambiente	 (meio	 de	 cultura	 e	

condições	 de	 manutenção	 das	 culturas)	 sobre	 os	 genes	 responsáveis	 pela	 síntese	

dessas	proteínas.	Além	disso,	 sugere	que	 tais	proteínas	podem	atuar	 como	agentes	

reguladores	da	expressão	de	genes	(fatores	de	transcrição)	responsáveis	por	uma	ou	

mais	etapas	de	desenvolvimento	específico	dos	tecidos	vegetais.

	 	 O	 efeito	 do	 ambiente	 sobre	 a	 expressão	de	 genes	 é	 uma	 evidência	 clara	 e	

marcante	nos	seres	vivos,	e	a	perspectiva	presente	e	futura	é	esclarecer	o	papel	das	

proteínas	 expressas	 pelos	 referidos	 genes,	 no	 sentido	 de	 interferir	 no	 controle	 da	

expressão	dos	genes	de	interesse.	

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Explique	por	que	é	importante	estudar	o	efeito	do	ambiente	sobre	a	expressão	de	

genes	em	humanos.

2)	Explique	por	que	é	importante	estudar	o	efeito	do	ambiente	sobre	a	expressão	de	

genes	em	animais.

3)	Explique	por	que	é	importante	estudar	o	efeito	do	ambiente	sobre	a	expressão	de	

genes	em	plantas.

4)	 Pesquise	 e	 relacione	 alguns	 alimentos	 que	 podem	 ser	 ingeridos	 por	 indivíduos	

portadores	de	fenilcetonúria.

5)	Considerando	a	abordagem	do	texto	acima,	reflita	(por	escrito)	sobre	a	importância	

de	se	estudar	os	efeitos	do	ambiente	sobre	a	expressão	de	genes	em	procariotos	e	

em	fungos.

Efeito do Ambiente
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oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 as	diferentes	formas	de	determinação	do	sexo	entre	os	organismos;

•	 que	há	genes	localizados	nos	cromossomos	sexuais	e	sua	forma	de	herança;

•	 que	 genes	 autossômicos	 podem	 ter	 sua	 expressão	 alterada,	 dependendo	 do	 sexo	 do	

indivíduo.

dETErMINAÇÃo do sEXo
	 	 Inicialmente,	poderíamos	pensar	que	a	principal	função	do	sexo	seria	a	reprodução.	

Contudo	um	grande	número	de	plantas	e	de	animais	inferiores	se	reproduz	assexuadamente.	

Portanto	o	principal	papel	do	sexo	seria	o	de	promover	a	segregação	e	a	recombinação.	

	 	 Cromossomos	 sexuais	 foram	 descritos	 em	 1891	 por	 Henking.	 Esse	 pesquisador	

verificou	que	metade	dos	espermatozoides	de	insetos	continha	uma	estrutura	nuclear	extra,	

que	foi	denominada	de	corpo	X.

	 	 Os	 animais	 e	 as	 plantas,	 em	 relação	 ao	 tipo	 de	 gameta	 produzido,	 podem	 ser	

classificados	 como:	monoicos	 (do	 grego	monos	 =	 único;	 oikos	 =	 casa),	 um	 indivíduo	

produz	 2	 tipos	de	 gametas;	 e	dioicos	 (do	 grego	di	=	dois;	oikos =	casa),	 um	 indivíduo	

produz	apenas	espermatozoides	ou	óvulos.

	 	 O	 sexo	 pode	 ser	 determinado	 por	 vários	 mecanismos:	 ambiental,	 gênico	 e	

cromossômico.	

determinação de sexo pelo ambiente
Plantas: Orquídea Catasetum fimbriatum	 depende	 da	 quantidade	 de	 luz.	 Se	 colocada	 à	

sombra,	produz	flores	do	sexo	masculino;	se	colocada	ao	sol,	produz	flores	do	sexo	feminino,	

mas	nunca	produz	os	dois	tipos	de	flores	na	mesma	planta.

A	pteridófita,	 conhecida	 como	cauda-de	cavalo,	 gênero	Equisetum, em	solo	pobre,	produz	

planta	masculina;	e	em	solo	fértil,	planta	feminina.

Anotações
determinação do sexo e
herança ligada ao sexo
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animais:	Tartarugas,	em	temperaturas	baixas,	têm	aumentada	a	proporção	de	machos,	enquanto	

crocodilianos,	nas	mesmas	condições,	têm	aumentada	a	proporção	de	fêmeas.	

determinação de sexo cromossômico
	 	 Nos	organismos	diploides,	a	determinação	de	sexo	pode	ser	decorrente	da	presença	

de	 um	 par	 de	 cromossomos	 sexuais	 que	 determina	 o	 sexo.	 Há	 três	 sistemas	 básicos	 de	

determinação	de	sexo	cromossômico:	XY,	X0	e	ZW.	A	tabela	1	mostra	um	resumo	dos	tipos	de	

determinação	de	sexo	cromossômico.	

O sistema XY	 predomina	 entre	 animais	 vertebrados	 e	 é	 encontrado	 em	 insetos	 como	

Drosophila,	em	plantas	dioicas,	como	o	lúpulo	e	o	cânhamo.	As	fêmeas	são	homogaméticas 

(XX),	e	os	machos	são	heterogaméticos (XY ).	Nesse	caso,	os	machos	determinam	o	sexo.

O sistema X0	 é	 encontrado	 em	 insetos	 da	 ordem	Hemíptera	 e	 Orthoptera	 (gafanhotos).	

O	macho	possui	número	 impar	de	cromossomos,	ou	seja,	um	cromossomo	X.	Nesse	caso,	

são	 formados	 dois	 tipos	 de	 espermatozoides:	 contendo	 um	 cromossomo	 X,	 ou	 nenhum	

cromossomo	sexual.	No	sistema	X0,	o	macho	é	o	determinador	do	sexo.	As	fêmeas	possuem	

dois	cromossomos	X,	produzindo	apenas	um	tipo	de	gameta.	

O Sistema ZW ocorre	em	muitos	pássaros,	em	alguns	peixes	e	em	uma	infinidade	de	insetos.	

Os	machos	são	homogaméticos	(ZZ),	enquanto	as	fêmeas	são	heterogaméticas	(ZW).	Nesse	

sistema,	são	as	fêmeas	que	determinam	o	sexo	dos	descendentes.

Em	organismos	haploides,	 como	as	hepáticas	 (Bryophyta),	 ocorre	 alternância	de	 gerações.	

Há	uma	geração	gametofítica,	com	reprodução	sexuada,	e	uma	geração	esporofítica, com 

reprodução	assexuada.

Nas	hepáticas,	o	esporófito	possui	7	pares	de	cromossomos	equivalentes	e	um	oitavo	par	em	

que	um	deles	é	muito	maior	(X)	do	que	o	outro	( Y ).	Após	a	meiose,	metade	dos	meiósporos	

recebem	um	cromossomo	X	(gemetófito	feminino),	e	outra	metade	o	Y	(gametófito	masculino).	

Os	esporófitos	assexuados	são	XY.

	 Tabela	1.	Resumo	das	formas	de	determinação	de	sexo	cromossômico.

determinação de sexo gênico
  O	sexo	pode	ser	determinado	por	genes	masculinizantes	e	feminilizantes	localizados	

nos	cromossomos	autossomos.

	 	 Machos	geneticamente	determinados	são	influenciados	por	hormônios	femininos	e	

vice-versa.

Galinhas	 adultas	 poedeiras,	 que	 têm	 doença	 no	 ovário	 e	 deixam	 de	 produzir	 hormônios	

inibidores	de	testículo,	passam	a	apresentar	caracteres	masculinos,	desenvolvem	testículo	e	

conseguem	se	reproduzir	como	machos.	

	 	 Em	caprinos	(Capra hircus),	as	 fêmeas	possuem	58	A	(autossômicos)	+	XX,	e	os	

machos	58	A+XY.		O	gene	autossômico	(P)	controla	a	presença	ou	a	ausência	de	chifres	e	

tem	efeito	masculinizante	recessivo,	com	penetrância	completa	em	fêmeas	e	incompleta	em	

machos.

Pode	ocorrer	ainda	uma	associação	entre	cromossomos	e	genes	autossômicos	na	determinação	

do	sexo,	como	é	o	caso	de	tilápia	(Sarotherodon	sp)	e	Drosophila melanogaster.	

oUTros MECANIsMos dE dETErMINAÇÃo dE sEXo Nos ANIMAIs
Tilápia (sarotherodon)
	 	 Nessa	espécie	de	peixe,	ocorrem	três	cromossomos	sexuais	e	um	gene	autossômico	

na	determinação	do	 sexo.	O	cromossomo	Y	 leva	mais	em	direção	à	masculinidade	do	que	

o	cromossomo	X;	o	W	leva	mais	em	direção	à	feminilidade	do	que	o	X.	Assim,	a	ordem	de	

dominância	em	relação	à	masculinidade	é:	Y>X>W.

	 	 O	 gene	 autossômico	 possui	 dois	 alelos	 A (masculinizante)	 e	 a (feminilizante).	

Considerando	 os	 cromossomos	 sexuais	 e	 os	 dois	 alelos	 autossômicos,	 são	 possíveis	 18	

constituições	genéticas	diferentes.	Desse	total	de	combinações,	há	10	genótipos	femininos	e	

8	maculinos	que	possibilitam	a	ocorrência	de	80	acasalamentos	diferentes.	Como	resultado,	a	

proporção	sexual	pode	variar	de	100%	de	machos	até	100%	de	fêmeas.	

	 	 Do	ponto	de	vista	comercial,	há	grande	interesse	na	produção	de	machos,	pois	estes	

ganham	peso	mais	rapidamente	do	que	as	fêmeas.

drosophila melanogaster
  O sistema de determinação de sexo em Drosophila (2n=8)	decorre	de	uma	interação	

entre	o	número	de	conjuntos	de	cromossomos	autossômicos	e	o	número	de	cromossomos	X.	

	 	 Essa	 condição	 foi	 demonstrada	 nos	 estudos	 realizados	 por	 Bridges	 (1916)	 com	

mutantes de Drosophila para	 a	 cor	dos	olhos.	Esse	pesquisador	desenvolveu	estudos	 com	

moscas	 da	 fruta	 (com	 olhos	 do	 tipo	 selvagem)	 e	 com	 o	 mutante	 vermelion (com	 olhos	

escarlates).	 Nos	 seus	 trabalhos,	 foram	 identificados	 mutantes	 raros	 com	 problemas	 de	

não-disjunção cromossômica que alteraram a proporção de conjuntos de cromossomos 

autossômicos	e	sexuais	que	promoveram	a	ocorrência	de	insetos	descritos	como	intersexos,	

determinação do sexo e
herança ligada ao sexo
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metamachos	e	metafêmeas	–	resultados	que	foram	confirmados	posteriormente	com	mutantes	

3n	e	4n.	As	conclusões	sobre	a	determinação	de	sexo	na	mosca	da	 fruta	são	mostradas	na	

tabela	2.	O	sexo	da	mosca	é	dado	pela	razão	X/A.

	 	 Metafêmeas	e	metamachos	raramente	sobrevivem	além	da	fase	de	pupa.	Os	genes	

para	a	masculinidade	estão	localizados	nos	cromossomos	autossômicos;	os	cromossomos	Y	e	

X	determinam,	respectivamente,	a	fertilidade	dos	machos	e	a	feminilidade.	

	 	 Esses	 resultados	mostraram	que	é	necessária	 a	ocorrência	de	um	equilíbrio	entre	

os	 produtos	 dos	 genes	 dos	 cromossomos	 sexuais	 e	 dos	 autossômicos	 para	 determinar	 o	

sexo	masculino	ou	feminino,	e	que	alterações	nas	proporções	entre	esses	produtos	gênicos	

originam	moscas	com	sexo	intermediário	entre	masculino	e	feminino.	Tais	achados	estão	de	

acordo	com	a	teoria	do	balanço	gênico.

haplodiploidia - determinação de sexo em hymenoptera 
	 	 Nos	 Hymenoptera	 (abelhas,	 vespas	 e	 formigas),	 o	 sexo	 é	 determinado	 pela	

quantidade	de	genoma.	As	fêmeas	possuem	dois	genomas,	ou	seja,	são	diplóides.	Os	machos	

(zangões	das	abelhas)	possuem	apenas	um	genoma,	ou	seja,	são	haplóides,	originados	por	

partenogênese	do	tipo	arrenótoca.	Esse	mecanismo	de	determinação	de	sexo	é	denominado	

de	Haplodiploidia	(machos	são	haplóides	e	as	fêmeas	são	diplóides).

Partenogênse	 -	 desenvolvimento	 dos	 ovos	 sem	 terem	 sido	 fertilizados.	 Pode	 ser	 facultativa	 ou	

obrigatória.	Tipos:	

	Arrenótoca	–	ovos	se	desenvolvem	em	machos.	Exemplo:	zangões	de	abelhas.

	Telítoca	–	ovos	se	desenvolvem	em	fêmeas.	Exemplo:	pulgões	tropicais.

	Deuterótoca	 ou	 Anfítoca	 –	 ovos	 podem	 se	 desenvolver	 em	machos	 e	 em	 fêmeas.	 Exemplo:	

pulgões	de	clima	frio.

Machos diploides.	Mantendo	endocruzamento	e	conseguindo	homozigose	para	o	loco	CDH 

(são	estimados	17	alelos	para	este	loco)	que	determina	o	sexo	em	abelhas,	originará	macho	

diploide.	Quando	ocorre	 larva	de	macho	diploide	na	 colmeia,	 as	 operárias	 o	matam,	pois	

possuem	um	odor	diferente	das	demais.

Os Ginandromorfos são	 mosaicos	 sexuais,	 seres	 com	 partes	 masculinas	 e	 femininas	 no	

mesmo	indivíduo.	O	grau	de	ginandromorfismo	é	variável,	podendo	ir	desde	bilateralidade	

sexual	(geralmente	longitudinal),	até	a	existência	de	apenas	alguns	traços	do	sexo	oposto.

Um	 exemplo	 de	 ginandromorfo	 é	 a	 vaca	 maninha,	 que	 é	 estéril,	 possui	 genitália	 externa	

feminina	e	 interna	masculina.	Esses	animais	são	originados	pela	 fusão	das	placentas	e	pela	

ligação	dos	vasos	sanguíneos,	quando	a	vaca	fica	prenha	de	gêmeos	de	sexos	diferentes.	A	

troca	 de	 sangue	 e	 de	 hormônios	 entre	 os	 embriões	 leva	 à	masculinização	 da	 fêmea	 (vaca	

maninha),	pois	recebeu	hormônio	masculino.	

dETErMINAÇÃo do sEXo EM plANTAs
	 	 A	maioria	das	plantas	é	hermafrodita,	apresentando	os	dois	sexos	na	mesma	planta.		

A	expressão	sexual	nas	plantas	está	sob	controle	genético.	

	 	 Os	 cromossomos	 sexuais	 mais	 comuns	 são	 XY,	 como	 em	 Humulus lupulus, 

Melandrium album, Asparagus officinalis.

  Em Lychnis, um	tipo	de	cravo,	a	determinação	do	sexo	depende	da	relação	X/Y	que	

ocorre	na	planta:	X/Y	=	0,5;	1,0	e	1,5	-	flores	masculinas	(estames);	X/Y	=	2,0	ou	3,0	-	flores	

perfeitas	(masculina	e	feminina)	ocasionais	entre	as	masculinas.	

	 	 A	maioria	das	plantas	superiores	não	apresenta	cromossomos	sexuais.		A	determinação	

sexual	é	feita	por	genes	autossômicos.	Exemplo:	pepino	(Cucumis sativus	L).	O	tipo	sexual	

mais	comum	é	o	monóico.	Genótipos	e	fenótipos	observados:	ffM_:	monoica;	F_M_:	ginoica	

só	produzem	flores	 femininas;	 ffmm:	 andromonoica	 (flores	masculinas	 e	 hermafroditas	 na	

mesma	planta);	FFmm:	hermafrodita.	

Outro	exemplo	é	o	milho	(Zea mays),	que	é	monoico.	O	penacho	é	a	denominação	das	flores	

estaminadas	 (masculinas),	 e	 a	 espiga	 é	 composta	 pelas	 flores	 pistiladas	 (femininas).	Nessa	

espécie,	ocorrem	dois	locos	bs e ts.	O	genótipo	bsbs produz haste estéril com penacho normal 

(estaminadas,	masculinas),	enquanto	o	genótipo	tsts	converte	o	penacho	em	flores	pistiladas	

(femininas),	desenvolvendo	espigas	no	topo	da	planta.

hErANÇA lIGAdA Ao sEXo
	 	 Há	 genes	 localizados	 nos	 cromossomos	 sexuais	 que	 não	 estão	 envolvidos	 com	 a	

determinação	do	sexo.	O	padrão	de	herança	desses	genes	é	diferente	daqueles	 localizados	

nos	cromossomos	autossômicos,	devido	à	diferença	de	cromossomos	sexuais	entre	os	sexos.	

Genes	localizados	no	cromossomo	X	determinam	características	ligadas	ao	X,	genes	localizados	

no	cromossomo	Y	determinam	características	ligadas	ao	Y.	

A herança ligada ao X dominante	é	observada	com	maior	frequência	nas	fêmeas	das	famílias	

que	 possuem	o	 gene	 que	 causa	 a	 característica.	Os	machos	 afetados	 transmitem	o	 caráter	

para	todas	as	filhas.		Exemplos:	síndrome	de	Rett,	raquitismo	resistente	à	vitamina	D,	dentina	

marrom.

A herança ligada ao X recessiva ocorre	com	maior	frequência	nos	machos	das	famílias	que	

possuem	o	gene	que	causa	a	característica.	As	fêmeas	heterozigotas	são	portadoras	do	gene.	

Dentre	 os	 filhos	 (machos),	 há	 a	 probabilidade	 de	 50%	 apresentarem	 o	 caráter.	 As	 fêmeas	

somente	 apresentarão	 o	 caráter	 quando	 homozigotas.	 Exemplos:	 daltonismo,	 hemofilia,	

distrofia	muscular	Duchenne.

No caso da herança holândrica (Herança ligada ao Y), o	gene	que	causa	o	caráter	está	

determinação do sexo e
herança ligada ao sexo
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localizado	no	cromossomo	Y.	Essa	Herança	é	do	tipo	paterna,	pois	o	macho	a	transmite	para	

todos	os	filhos	(machos);	as	fêmeas	não	apresentam	essa	característica.	Exemplos:	hipertricose	

na	orelha,	genes	envolvidos	na	determinação	da	masculinidade	(Gene	SRY)	e	manutenção	da	

espermatogênese	(gene	DAZ).

herança influenciada pelo sexo 
A	expressão	de	genes	autossômicos	é	influenciada	pelo	sexo.	Nos	heterozigotos,	sua	expressão	

é	 diferenciada.	 Exemplos:	 calvície	 hereditária	 (nas	 mulheres	 é	 recessiva,	 nos	 homens	 é	

dominante),	coloração	de	pêlos	em	gado.	

herança limitada pelo sexo 
A	 expressão	 de	 genes	 autossômicos	 é	 determinada	 pela	 presença	 ou	 ausência	 de	 um	 dos	

hormônios	sexuais.	Exemplos:	puberdade	precoce	(ocorre	apenas	em	meninos),	produção	de	

leite	em	fêmeas	de	mamíferos,	plumagem	de	aves.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Uma	mulher	com	visão	normal	para	cores,	cujo	pai	era	daltônico,	casou-se	com	um	homem	

daltônico.	 Pergunta-se:	 a)	Qual	 a	 probabilidade	de	o	primeiro	filho	deste	 casal	 ser	 um	

menino	 daltônico?	 b)	 Que	 porcentagem	 das	meninas	 resultantes	 deste	 casal	 pode	 ser	

daltônica?	c)	De	todas	as	crianças	(sexo	não	especificado)	deste	casal,	qual	é	a	proporção	

esperada para visão normal para cores?  

Anotações

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 	a	diferença	entre	genes	ligados	e	genes	com	segregação	independente;
•	 	a	determinação	da	distância	entre	genes	(teste	de	2	e	3	pontos).

	 	 O	primeiro	mapa	do	cromossomo	foi	estabelecido	por	T.	H.	Morgan	e	seus	
estudantes.	Esse	mapa	era	uma	linha	reta,	e	cada	gene	estava	situado	em	um	determinado	
ponto ou locus	 (figura	 1).	 A	 estrutura	 desse	 mapa	mostrou	 que	 um	 cromossomo	
apresenta	uma	disposição	linear	de	genes	ao	longo	do	seu	comprimento.		 	

	 	 Os	genes	que	estão	em	um	mesmo	
cromossomo	 segregam	 juntos	 durante	 a	
meiose.	Esse	fenômeno	é	chamado	de	ligação.	
Porém os dados experimentais mostram que a 
ligação	não	é	absoluta	e	que	os	genes	podem	ser	
separados	e	podem	formar	novas	combinações	
de	 genes.	 Esse	 fenômeno	 foi	 chamado	 de	
recombinação.	
	 	 Durante	a	meiose,	os	cromossomos	
homólogos	 formam	pares	e	ocorre	uma	 troca	
física,	 recombinando	 os	 genes.	 O	 ponto	 de	
troca	 foi	 chamado	 de	 quiasma,	 e	 o	 processo	
que cria os quiasmas foi chamado de crossing-

over	(figura	2).	
Figura 1. Mapa do cromossomo X de drosophila melanogaster com a distribuição de seus genes.

FrEqUÊNCIA dE rECoMBINAÇÃo pArA MEdIr A INTENsIdAdE dE 
lIGAÇÃo ENTrE os GENEs
  A chance de ocorrer crossing-over entre	dois	pares	de	genes	alelos	e	que	estão	
em	ligação	é	diretamente	proporcional	à	distância	que	existe	entre	eles.	Dessa	forma,	

ligação, recombinação
e  Mapa Genético
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podemos	usar	a	frequência	de	recombinação	para	medir	a	intensidade	de	ligação	entre	
os	genes.	Quanto	maior	for	a	distância,	maior	é	a	probabilidade	de	permutação.	A	partir	
dessa	constatação,	Thomas	Hunt	Morgan	e	alguns	outros	geneticistas	propuseram	uma	
forma	de	se	medir	a	distância	entre	os	genes	de	um	cromossomo.	Não	se	trata	de	uma	
distância	absoluta,	como	o	comprimento	de	um	objeto,	mas	de	um	valor	relativo,	útil	
para	se	mapear	a	posição	dos	genes	nos	cromossomos.
	 	 Para	 dois	 genes	 ligados,	 a	 frequência	 de	 gametas	 recombinantes	 nunca	
ultrapassa	 50%.	 Esse	 valor	 superior	 é	 alcançado	 quando	 os	 genes	 estão	 muito	
distantes,	em	extremidades	opostas	dos	cromossomos,	ou	quando	os	genes	estão	em	
cromossomos	diferentes.	Cinquenta	por	cento	de	recombinantes	quer	dizer	que	os	
genes	se	distribuem	independentemente.	Se	os	genes	A e B estão em cromossomos 
diferentes,	e	um	indivíduo	AABB é cruzado com um indivíduo aabb,	desse	cruzamento	
produz-se uma F1 que é toda AaBb.	A	partir	daí,	essa	prole	é	submetida	a	um	cruzamento	
teste,	 isto	é,	ela	é	cruzada	com	um	duplo	recessivo	(aabb).	Desse	cruzamento,	a	F2 
produzida	será	constituida	de	duas	classes:	classe	1,	formada	por	genótipos	similares	
aos	 genitores	 AaBb e aabb;	 e	 a	 classe	 2,	 formada	 pelos	 recombinantes	 Aabb e 
aaBb.	Cada	uma	dessas	classes	ocorre	em	uma	frequência	de	25%.	A	 frequência	de	
recombinantes	é	de	50%.	Portanto	os	dois	genes	estão	em	cromossomos	diferentes	
ou	distantes	no	mesmo	cromossomo,	por	isso	dizemos	que	esses	genes	pertencem	a	
grupos	de	ligação	diferentes.	
	 	 Quando	os	 genes	 estão	 ligados,	 podemos	mostrar	 a	 fase	de	 ligação	 com	a	
representação AB/ab	 (os	 alelos	 à	 direita	 e	 à	 esquerda	 da	 barra	 estão	 entrando	 no	
cruzamento	em	cromossomos	homólogos	diferentes,	um	de	 cada	genitor).	 Sempre	
que	os	alelos	dominantes	estão	de	um	lado	da	barra,	o	genótipo	está	em	fase	de	ligação	
por	 acoplamento.	Quando	 encontramos	 alelos	 dominantes	 e	 recessivos	 do	mesmo	
lado	da	barra	(Ab/aB),	dizemos	que	o	genótipo	está	em	fase	de	repulsão.

CrossING-ovEr E A MEdIdA dE dIsTÂNCIA GENÉTICA
	 	 A	 distância	 de	 mapa	 genético	 é	 baseada	 na	 média	 de	 crossing em uma 
determinada	região	cromossômica.	Com	isso	temos	a	definição:	a	distância	entre	dois	
pontos	no	mapa	genético	de	um	cromossomo	é	o	número	médio	de	crossing entre 
eles.
	 	 Morgan	e	seus	estudantes	propuseram	que	as	frequências	de	recombinação	
poderiam	ser	usadas	para	determinar	a	ordem	dos	genes	ao	longo	do	cromossomo	e	
poderiam	fornecer	uma	distância	relativa	entre	os	genes.	Os	mapas	de	cromossomos	
calculados	a	partir	da	frequência	de	recombinação	são	chamados	de	mapas	genéticos.	
Mapas	 cromossômicos,	 baseados	 na	 distância	 física	 ao	 longo	 dos	 cromossomos	
(expressa	em	número	de	pares	de	bases),	são	chamados	de	mapas	físicos.	As	distâncias	

nos	mapas	genéticos	são	medidas	em	unidades de mapa	(u.m.).	Uma	unidade	de	mapa	
(u.m.)	equivale	a	1%	de	recombinação.	Uma	unidade	de	mapa	também	é	chamada	de	
centimorgans (cM),	em	homenagem	a	Thomas	Hunt	Morgan;	um	morgan equivale 
a	100	u.m.	As	medidas	de	distâncias	genéticas	em	um	mapa	são	aditivas,	isto	é,	se	a	
distância	do	gene	A	ao	gene	B	é	5	u.m.,	e	a	distância	de	B a C	é	de	10	u.m.,	e	a	distância	
entre A e C	é	de	15	u.m.,	o	gene	B	deve	ser	colocado	entre	os	genes	A e C.

CoNsTrUÇÃo dE UM MApA GENÉTICo CoM UM CrUZAMENTo 
TEsTE dE TrÊs poNTos
	 	 Podemos	usar	o	procedimento	de	mapeamento	de	recombinação	com	dados	
de	cruzamentos	testes,	envolvendo	mais	de	dois	genes.	Com	um	cruzamento	de	três	
pontos,	 as	 ordens	 dos	 três	 genes	 podem	 ser	 estabelecidas	 em	 um	 só	 conjunto	 de	
progênies,	 e	 alguns	 duplos	 crossing-over	 podem	 ser	 detectados,	 fornecendo	 uma	
distância	de	mapa	com	maior	precisão.
	 	 A	figura	3	apresenta	um	indivíduo	heterozigoto	para	os	três	genes	(AaBbCc).	
Os	genes	estão	em	ligação	por	acoplamento.	Três	tipos	de	crossing-over podem ocorrer 
entre	os	 três	genes	–	entre	A e B dois crossing-over	 simples,	 e	 com	C	 observamos	
duplo crossing-over.
  Em cada crossing-over,	dois	dos	cromossomos	resultantes	são	recombinantes	
e	dois	não	recombinantes	(do	tipo	parental).
	 	 Observamos	que,	nos	cromossomos	 resultantes	do	crossing-over	duplo,	os	
dois	alelos	situados	externamente	são	os	mesmos	que	os	não	recombinantes,	mas	o	

alelo	central	é	diferente.	

Figura 3. Três tipos de crossing-over podem ocorrer entre os três loci ligados.

ligação, recombinação
e Mapa Genético
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	 	 Este	 resultado	 fornece	uma	 importante	pista	 sobre	a	ordem	dos	genes.	Na	

progênie	que	resulta	do	duplo	crossing-over, somente o alelo do meio poderia diferir 

dos	alelos	presentes	na	progênie	não	recombinante.

	 	 Para	 examinar	 o	 mapeamento	 genético	 com	 um	 cruzamento	 teste	 de	 três	

pontos,	consideraremos	três	mutações	recessivas	em	Drosophila melanogaster.	Nesta	

espécie,	os	olhos	escarlate	(st)	são	recessivos	em	relação	aos	olhos	vermelhos	(st+),	a	

cor	do	corpo	ébano	(e)	é	recessiva	em	relação	à	cor	do	corpo	cinza	(e+),	e	spineless 

(ss),	que	é	a	presença	de	pequenas	cerdas,	é	recessivo	em	relação	a	cerdas	normais	

(ss+).	As	três	mutações	estão	localizadas	e	ligadas	no	cromossomo	três.	Vamos	nos	

referir	a	esses	três	loci como st,	e,	e	ss,	alelos	recessivos	(st,	e,	ss),	e	alelos	dominantes	

(st+,	e+,	 ss+)	podem	estar	presentes	em	cada	 locus.	 Para	mapear	esses	genes,	 é	

preciso	determinar	a	sua	ordem	no	cromossomo	e	as	distâncias	genéticas	entre	eles.	

Primeiro,	devemos	realizar	um	cruzamento	teste	de	três	pontos,	que	é	um	cruzamento	

entre	um	heterozigoto	para	todos	os	três	loci	e	uma	mosca	homozigota	recessiva	para	

os	 três	alelos.	Deste	cruzamento,	 são	produzidas	moscas	heterozigotas	para	os	 três	

loci.	Para produzir moscas heterozigotas para	os	 três loci,	pode-se	cruzar um estoque de 

moscas que são	homozigotos	para alelos normais em	todos	os	três	loci, com moscas que são 

homozigotas	para alelos recessivos em	todos	os	três loci:

	 	 A	princípio,	a	ordem	dos	genes	é	arbitrariamente	atribuída.

	 	 No	 cruzamento	 teste	 de	 três	 pontos,	 cruzamos	 os	 heterozigotos	 F1 com 

as	moscas	que	 são	homozigotos	 recessivas	para	 todas	as	 três	mutações.	Em	muitos	

organismos,	não	faz	diferença	se	o	pai	heterozigoto	no	cruzamento	teste	é	macho	ou	

fêmea,	mas	em	Drosophila não ocorre crossin-over	no	macho.	Em	nosso	cruzamento	

teste,	 os	 heterozigotos	 têm	 de	 ser	 fêmeas.	 Cruzamos	 moscas	 fêmeas	 F1,	 que	 são	

heterozigotas	para	as	 três	 características,	 com	moscas	macho,	que	 são	homozigotas	

para	todos	os	traços	recessivos:

	 	 Desse	cruzamento,	podem	ser	formadas	oito	classes	fenotípicas	de	progênies	

(figura	 4).	 As	 informações	 de	 que	 precisamos	 para	 o	mapeamento	 vêm dos gametas 

produzidos pelo pai heterozigoto.

Figura 4. Classes fenotípicas resultantes de um cruzamento teste de três pontos, usado para construir o 
mapa de ligação dos genes para cor de olhos (st+/st), cor do corpo (e+/e) e tipos de cerdas (ss+/ss) em 

drosophila melanogaster.

dETErMINANdo A ordEM dos GENEs
	 	 A	 primeira	 tarefa	 no	 mapeamento	 de	 genes	 é	 determinar	 sua	 ordem	 no	

cromossomo.	 Nesse	 caso,	 a	 ordem	 st,	 e,	 ss	 foi	 arbitrariamente	 atribuída,	 mas	 não	

tínhamos	como	saber	qual	dos	três	loci	estava	entre	os	outros	dois.	Para	identificar	a	

posição	central,	será	avaliada	a	progênie	com	duplo	crossing-over.	Os	descendententes	

não	 recombinantes	 (tipo	 parental)	 formarão	 as	 duas	 classes	 mais	 numerosas.	 Eles	

compreendem	pelo	menos	50%	da	progênie.	A	classe	mais	numerosa	é	aquela	com	

as	três	característica	dominantes	(st+  e+  ss+	=	283)	e	aqueles	com	os	três	traços	

recessivos	(st  e  ss	=	278).	Em	seguida,	 identifica-se	a	progênie	do	crossingo-over 

duplo,	que	será	a	menos	numerosa,	pois	a	probabilidade	de	um	duplo	crossing-over 

é	menor	do	que	a	probabilidade	de	um	crossing-over	 simples.	As	progênies	menos	

ligação, recombinação
e Mapa Genético
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comuns	são	as	dos	descendentes	com	olhos	vermelhos,	corpo	cinza	e	cerdas	spineless 
(st+  e+  ss	=	5),	e	a	progênie	com	olhos	escarlate,	corpo	de	ébano	e	cerdas	normais	
(st  e  ss+	=	3)	compreende	os	descendentes	do	duplo	crossing-over; de modo que 
eles	são	os	descendentes	do	cruzamento	duplo.	Três	ordens	de	genes	são	possíveis:	e  
st  ss ou st  e  ss ou st  ss  e.	

  Para determinar o locus	do	meio	em	um	cruzamento	de	três	pontos,	compare	
a	 progênie	 do	 duplo	 crossing-over	 com	 a	 progênie	 não	 recombinante.	 Os	 duplos	
crossing-over	 serão	 as	duas	 classes	 fenotípicas	menos	 comuns.	 As	progênies	duplo	
recombinantes	devem	ter	em	dois	loci	os	mesmos	alelos	do	tipo	não	recombinante	e	

diferentes alelos para o locus	no	meio	(figura	5).

Figura 5. diferentes posições centrais para os loci st+/st, e+/e e ss+/ss em um duplo crossing-over.

CoMo dETErMINAr A loCAlIZAÇÃo dos CrossING-ovEr
  Entre as oito classes de progênies,	podemos	identificar	imediatamente	duas classes 

como não	recombinantes (st+  ss+  e+ e st  ss  e) e as duas classes produzidas por duplos 
crossing-over (st+  ss  e+ e st  ss+  e),	pois	são	as	mais	e	menos	frequentes. As outras 

quatro classes incluem progênies que resultaram de um crossing-over	 simples: dois entre 
st e ss e dois entre ss e e.	Para	determinar	onde	o crossing-over ocorreu nessas	progênies,	
compare os alelos encontrados	nas	progênies	produzidas	a	partir	de	um	só	crossing-over 

com os alelos encontrados nas não	recombinantes. Alguns	dos alelos da progênie de crossing-

over simples são derivados de um	dos	cromossomos	originais dos pais heterozigotos,	e	os	
alelos restantes são derivados do cromossomo homólogo não	 recombinante,	 como,	por 

exemplo,	considerar a progênie	com	cromossomo	st+  s  e. O primeiro alelo (st+)	veio do 
cromossomo não	recombinante	st+  ss+  e+, e os outros dois alelos	(ss  e  e) devem ter 

vindo de outro cromossomo não	recombinante	st  ss  e através do crossing-over:

  Esse mesmo crossing-over	 produz	 a	 progênie	 st  ss+  e+.	 Esse	 mesmo	

método pode ser usado para determinar a localização do crossing-over nos outros 

dois	tipos	de	progênies	produzidas	por	crossing-over	simples.	Crossing entre ss e e 

produz os cromossomos st+  ss+  e e st  ss  e+.

CAlCUlAr As FrEqUÊNCIAs dE rECoMBINAÇÃo
	 	 As	 distâncias	 de	 mapa	 são	 baseadas	 nas	 frequências	 de	 recombinação.	 A	

frequência	de	recombinação	é	calculada	somando-se	todas	as	progênies	recombinantes,	

dividindo	 este	 número	 pelo	 número	 total	 de	 descendentes	 do	 cruzamento	 e	

multiplicando	o	número	obtido	por	100%.	Para	determinar	as	distâncias	de	mapa	com	

precisão,	devemos	incluir	 todos	os	crossing-over	(simples	e	duplos)	que	ocorreram	

entre	 dois	 genes	 –	 progênie	 recombinante	 que	 possui	 um	 cromossomo	 que	 foi	

submetido	a	crossing-over entre o locus	para	cor	de	olhos	(st)	e	o	locus para cerdas 

(ss),	incluindo	um	só	crossing-over	(st+ / ss / e e st / ss+ / e+)	e	os	dois	crossing-over 

duplos	(st+ / ss / e+ e st / ss+ / e).	Há	um	total	de	755	progênies.	Assim	a	frequência	

de	recombinação	entre	ss e st é:	

	 	 A	distância	entre	os	loci st e ss	pode	ser	expressa	como	14,6	u.m.	A	distância	

de mapa entre o locus	para	cerda	(ss)	e	o	locus	para	a	cor	do	corpo	(e)	é	determinada	

da	mesma	maneira.	A	progênie	recombinante	que	possui	um	crossing-over entre ss e e 

são produzidas por crossing-over simples st+/ ss+ / e e  st/ ss / e+ e por crossing-over 

duplo st+ / ss / e+  e  st / ss+ / e.		A	frequência	de	recombinação	entre	ss e e	é:

	 	 Desse	modo,	a	distância	genética	entre	ss e e	é	12.2	u.m.

	 	 Finalmente,	 calcula-se	 a	 distância	 genética	 entre	 os	 dois	 loci	 externos,	

st e e.	Adicionam-se	 todas	as	progênies	 com	crossing-over	 entre	os	dois	 loci.	Essas	

ligação, recombinação
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progênies	 incluem	as	 que	possuem	apenas	um	 crossing-over entre st e ss,	 aquelas	

com um crossing-over entre ss e e e aquelas com duplo crossing-over	(st+	/	ss / e+ 

e st / ss+ / e).	Em	função	do	duplo	crossing-over ocorrer duas vezes entre st e e,	nós	

devemos adicionar o duplo crossing-over	duas	vezes	para	determinar	a	frequência	de	

recombinação	entre	estes	dois	loci.

A	frequência	de	recombinação	entre	st e e	é:

	 	 Note	que	a	distância	entre	st e ss	é	14,6	u.m.,	e	entre	ss e e	é	12,2	u.m.;	se	

nós	somarmos	as	distâncias	entre	st e e,	obtemos	26,8	u.m.	Nós	agora	podemos	usar	a	

distância	de	mapa	para	desenhar	um	mapa	de	três	genes	em	um	cromossomo.

INTErFErÊNCIA E CoEFICIENTE dE CoINCIdÊNCIA

	 	 As	 distâncias	 de	mapa	 nos	 dão informações	 não	 só	 sobre	 a	 distância	 física	 que	

separa	os	genes,	mas	 também	sobre	as	proporções	de	gametas	 recombinantes	e não 

recombinantes que serão produzidos em um	cruzamento. Por exemplo,	 sabendo	que	os	

genes	st e ss estão no terceiro cromossomo de D. Melanogaster e estão separados por 

uma	distância de	14,6 u.m.,	 isso	nos	diz	que 14,6%	dos	gametas produzidos pelas moscas 

heterozigotas	para	esses	dois	loci serão recombinantes.	Da	mesma	forma, 12,2% dos	gametas	

produzidos	a	partir	de	uma	mosca	heterozigota para ss e e serão recombinantes.

	 	 Teoricamente,	deveríamos ser capazes de calcular a proporção de gametas duplos 

recombinantes usando	 a	 regra	 da	 multiplicação de	 probabilidade,	 que	 afirma	 que a 

probabilidade	de dois eventos que ocorrerem independentes em conjunto é a multiplicação 

de	suas	probabilidades	independentes.	Aplicando	este	princípio,	devemos	achar	que	

a	proporção	(probabilidade)	de	gametas	com	duplos	crossing-over entre st e e	é	igual	

à	probabilidade	de	 recombinação	entre	 st e ss,	multiplicado	pela	probabilidade	de	

recombinação	entre	ss e e,	ou	0,146	x	0,122	=	0,0178.	Multiplicar	esta	probabilidade	

pelo	número	total	de	progênies	nos	fornece	o	número	esperado	de	progênies	geradas	

por duplo crossing-over	do	cruzamento:	0,0178	x	755	=	13,4.

	 	 Apenas	 8	 duplos	 crossing-over	 –	 um	 número	 bem	 menor	 do	 que	 os	 13	

esperados	–	foram	observados	na	progênie	do	cruzamento.	Esse	fenômeno	é	comum	

em	organismos	eucarióticos.	O	cálculo	pressupõe	que	cada	evento	de	crossing-over 

é	 independente	e	que	a	ocorrência	de	um	cruzamento	não	 interfere	na	ocorrência	

de	 outro.	 Mas	 crossing-over,	 frequentemente,	 não	 são	 eventos	 independentes:	 a	

ocorrência	 de	 um	 crossing-over	 tende	 a	 inibir	 crossing-over adicionais na mesma 

região	do	cromossomo;	deste	modo,	duplos	crossing-over são menos frequentes do 

que	o	esperado.	Chama-se	interferência o	grau	em	que	um	crossing-over interfere 

para	 a	 ocorrência	 de	 um	 crossing-over	 adicional	 na	mesma	 região.	 Para	 calcular	 a	

interferência,	primeiro	devemos	determinar	o	coeficiente	de	coincidência.	Esse	valor	é	

obtido	pela	razão	do	duplo	crossing-over	observado	pelo	duplo	crossing-over	obtido.

	 	 Coeficiente	de	coincidência:

  Para os loci de D. melanogaster estudados acima e mapeados no cromossomo 

três,	o	coeficiente	de	coincidencia	é:

	 	 Isso	indica	que	observamos	somente	60%	dos	duplos	crossing-over	esperados.

	 	 A	interferência	é	calculada	como:

	 	 Interferência	=	1	–	coincidência

	 	 Assim,	a	interferência	para	o	nosso	exemplo	de	cruzamento	de	três	pontos	é:

	 	 Interferência	=	1	–	0,6	=	0,4

	 	 O	valor	de	interferência	de	40%,	informa	que	40%	dos	duplos	crossing-over 

esperados	não	serão	observados.	Quando	a	interferência	é	completa	não	observamos	

progênies	de	duplo	crossing-over.	Nesse	caso,	o	coeficiente	de	coincidência	é	zero	e	a	

interferência	é	1.	Algumas	vezes,	um	número	maior	do	que	o	esperado	de	descendentes	

com duplo crossing-over	é	observado.	Isso	ocorre	quando	um	crossing-over aumenta 

a	chance	de	um	segundo	crossing	ocorrer	nas	proximidades.	Nesse	caso,	o	coeficiente	

de	coincidência	é	maior	do	que	1,	e	o	valor	de	interferência	é	negativo.

ligação, recombinação
e Mapa Genético



GENÉTICA

145144

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Dois	genes	recessivos	na	Drosophila	(b e vg)	produzem	corpo	preto	(Black)	e	asas	

vestigiais,	respectivamente.	Quando	moscas	do	tipo	selvagem	são	submetidas	ao	

cruzamento-teste,	 toda	 a	 F1	 é	 diíbrida,	 na	 fase	 de	 acasalamento.	O	 cruzamento-

teste da F1	produziu	2568	indivíduos	do	tipo	selvagem:	2412	pretos	vestigiais:	580	

pretos:	440	vestigiais.	Calcule	a	distância	genética	entre	b e vg.

Anotações
oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 a	ocorrência	de	interações	não	alélicas	ou	gênicas.

INTErAÇÃo AlÉlICA X INTErAÇÃo GÊNICA
	 	 As	interações	alélicas	entre	genes	já	foram	bem	exploradas	anteriormente.	Um	gene	

(A)	pode	possuir	dois	alelos	(a1,	a2)	que	venham	a	interagir,	resultando	em	um	determinado	

fenótipo.	Essas	interações	alélicas	são	do	tipo	dominância	completa,	dominância	incompleta,	

codominância	ou	sobredominância	–	essa	última	comum	nos	caracteres	quantitativos.	

	 	 Dois	genes	diferentes	(A	e	B)	e	seus	respectivos	alelos	(a1,	a2	e	b1,	b2)	podem	interagir,	

resultando	em	um	único	 fenótipo.	Nesse	caso,	 temos	uma	 interação	não	alélica	ou	gênica,	

pois	um	fenótipo	é	o	produto	da	interação	de	dois	genes	diferentes.	Observe	que,	embora	

os	genes	A e B	interajam	para	produzir	um	único	fenótipo,	cada	um,	separadamente,	pode	

apresentar	um	tipo	de	interação	alélica	diferente	[p.	ex.	A,	a	(dominância	completa)	e	B1	e	B2 

(codominância)].	

Interação	 gênica:	 ação	 combinada	 de	 alelos	 de	 genes	 diferentes	 que	 participam	 da	 expressão	

fenotípica	de	um	caráter.

	 	 Na	 interação	 gênica,	 o	 efeito	 de	 um	 gene	 depende	 da	 ação	 de	 outros	 genes.	

A	 independência	 de	 distribuição	 dos	 genes	 não	 significa,	 necessariamente,	 que	 exista	

independência	de	ação	gênica.

Considerando-se	dois	genes	(A,	a)	e	(B,	b),	podemos	ter:

Interação Gênica19
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	 	 No	exemplo	acima,	podemos	observar	que,	na	interação	gênica,	teremos,	em	geral,	

uma	proporção	fenotípica	diferente	da	proporção	típica	9:3:3:1,	como	resultado	da	interação	

de	2	genes	independentes	(do	ponto	de	vista	de	sua	segregação),	com	ação	gênica	dependente	

(resultando	em	um	único	fenótipo=interação	não	alélica).

	 	 Um	exemplo	de	 interação	gênica	ou	não	alélica	é	a	EPISTASIA.	Nessa	 interação,	a	

expressão	de	um	gene	é	inibida	por	outro.	Dessa	forma	teremos	dois	grupos	de	genes:	o	gene	

epistático	e	o	gene	hipostático.	O	gene	epistático	é	aquele	que	impede	a	ação	de	um	outro	

gene	(hipostático).	Portanto,	nos	genótipos	em	que	se	expressa	o	efeito	do	epistático,	ocorre	

um	único	fenótipo.	Na	literatura,	podemos	encontrar	diferentes	exemplos	de	epistasia:

1.	 Epistasia dominante

	 Caráter:	Cor	do	fruto	em	abóbora

	 Fenótipos:	amarelo,	alaranjado	ou	verde-escuro

Alelo Dominante A	→	responsável	pela	cor	alaranjada	do	fruto.
Alelo recessivo a	→	não	produz	pigmento	alaranjado	→	fruto	verde-escuro.
Alelo	Dominante	B	→	Bloqueia	a	formação	de	clorofila	no	fruto,	que	fica	amarelo.
Do	ponto	de	vista	molecular:

2.	 Epistasia recessiva

	 	Caráter:	Cor	da	flor	em	caupi

	 Fenótipos:	violeta-escuro,	violeta-claro	e	branca

Alelo Dominante A	é	necessário	para	que	haja	produção	de	cor.
Alelo	Dominante	B	determina	cor	violeta-escuro.
Alelo	recessivo	b	determina	cor	violeta-claro.

3.	 Epistasia duplo recessiva

	 Caráter:	Cor	da	flor	do	feijoeiro

	 Fenótipos:	violeta	e	branca.

 

Alelo Dominante A	→	necessário	para	que	haja	cor.
Alelo	Dominante	B	→	necessário	para	que	haja	cor.
Do	ponto	de	vista	molecular:

Interação Gênica
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PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	 No	 milho,	 ocorre	 interação	 complementar	 entre	 os	 genes	 dominantes	 C e P para a 

realização	 do	 caráter	 sementes	 coloridas.	 A	 falta	 de	 um	ou	 de	 ambos	 desses	 genes	 no	

genótipo	determina	o	fenótipo	de	sementes	brancas.	Determine	a	proporção	fenotípica	da	

descendência	dos	cruzamentos:	a)	CCPP x ccPp;	b)	CcPp x CcPp;	c)	ccPp x CcPp.

Anotações

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
      você deverá entender:
•	 	as	alterações	cromossômicas	numéricas	e	suas	consequências;
•	 	as	alterações	cromossômicas	estruturais	e	suas	consequências.

	 	 A	descrição	das	características	do	conjunto	cromossômico	(número,	tamanho	

e	morfologia)	de	uma	espécie	é	denominada	cariótipo.	O	número	de	cromossomos	

de uma espécie é constante e deve ser mantido em todos os ciclos celulares da 

célula.	Entretanto	alterações	no	cariótipo	podem	ocorrer	acidentalmente,	resultando	

em	 diversas	 consequências	 genéticas.	 Resumindo,	 alterações	 no	 número	 e/ou	 na	

morfologia	 dos	 cromossomos	 podem	 ocorrer,	 e	 tais	 situações	 são	 denominadas	

alterações cromossômicas numéricas e alterações cromossômicas estruturais. O 

termo	mutação	cromossômica	pode	ser	também	utilizado,	lembrando	que	é	diferente	

de	mutação	gênica,	pois	as	mudanças	ocorrem	em	larga	escala	no	genoma.

AlTErAÇÕEs CroMossÔMICAs NUMÉrICAs
	 	 As	 alterações	 no	 número	 de	 cromossomos	 podem	 afetar	 todo	 o	 conjunto	

de	 cromossomos,	 o	 que	 é	 denominado	 euploidia, ou apenas parte do conjunto 

cromossômico (quando	 ganha	 ou	 perde	 um	 ou	 poucos	 cromossomos)	 sendo	

denominado aneuploidia. Vimos em	outros	capítulos	que	organismos	eucariontes, 

como	plantas,	animais	e	fungos,	possuem	em	suas	células	um	conjunto	cromossômico,	

que	pode	ser	haploide	ou	diploide,	e	neste	caso,	são	considerados	euploides	normais.	

Quando	 as	 células	 contêm	 múltiplos	 do	 número	 haploide	 de	 cromossomos	 (x),	

diferentes	do	número	diploide,	denomina-se	então	poliploidia.	

	 	 Vamos	analisar	a	seguir	as	aneuploidias e poliploidias,	citando	os	casos	bem	

conhecidos	na	literatura.

Alterações
Cromossômicas
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Aneuploidia
	 	 A	aneuploidia	decorre	de	uma	falha	na	separação	dos	cromossomos	homólogos	

ou	cromátides-irmãs	durante	a	anáfase	da	divisão	celular,	 seja	por	meiose,	 seja	por	

mitose,	ocasionando	uma	não-disjunção. Portanto,	quando	a	célula	atingir	a	fase	da	

telófase,	duas	cromátides	permanecerão	em	uma	das	células–filhas.	Isto	origina	uma	

linhagem	celular	com	um	cromossomo	a	menos	e	outra	com	um	cromossomo	a	mais.

	 	 Quando	 a	 não	 disjunção	 ocorre	 durante	 a	meiose	 (na	 anáfase	 I	 ou	 II)	 dá	

origem	a	um	gameta	aneuploide,	o	qual	se	une	a	um	gameta	normal,	formando	um	

zigoto	portador	de	uma	aneuploidia.	Se	faltar	um	cromossomo	ao	gameta	aneuploide,	

o	zigoto	resultará	monossômico	 (2n	 -	1),	e	 se	houver	sobra	de	um	cromossomo,	o	

zigoto	será	trissômico	 (2n	+	1).	Há	também	outras	aneuploidias	como	tetrassomia	

(2n	+	2	),	dupla	trissomia	(2n	+	1	+1),	nulissomia	(2n	-	2	),	dentre	outras.

	 	 A	não	disjunção	pode	ocorrer	também	na	mitose	que	precede	a	formação	dos	

gametas	ou	nas	células	derivadas	da	divisão	do	zigoto.	No	primeiro	caso,	os	efeitos	

são	similares	aos	produzidos	na	meiose	não-disjuntiva.	Porém,	no	segundo,	uma	vez	

que	a	não	disjunção	ocorre	nos	primeiros	estágios	do	desenvolvimento	embrionário,	

originam-se	mosaicos,	ou	seja,	indivíduos	que	recebem	linhagens	celulares	somáticas	

com	dois	ou	mais	cariótipos	diferentes.

  Para melhor compreensão das aneuploidias	e	a	sua	causa,	vamos	considerar	o	

complemento	cromossômico	humano,	cujas	células	possuem	2n=46	cromossomos,	

sendo	 22	 pares	 de	 autossomos	mais	 um	 par	 de	 cromossomos	 sexuais.	 Se	 durante	

a	meiose	não	houver	separação	dos	cromossomos	homólogos	(seja	na	meiose	 I	ou	

na	meiose	 II),	 serão	produzidos	gametas,	um	contendo	n=23	e	o	outro	 contendo	

n=22	cromossomos.	Se	um	desses	gametas	se	fundir	com	um	gameta	normal	(n),	será	

formado	um	zigoto	com	2n=47	cromossomos	e	outro	com	2n=45.	Portanto	teremos,	

no	primeiro	caso,	uma	trissomia,	e,	no	segundo,	uma	monossomia.

	 	 Para	 exemplificar	 e	 compreender	 melhor	 esses	 tipos	 de	 alterações	

cromossômicas,	vamos	conhecer	algumas	aneuploidias	na	espécie	humana.

	 	 Uma	 das	 aneuploidias	mais	 conhecidas	 é	 a	 síndrome de Down, na qual o 

par	 de	 cromossomos	 número	 21	 do	 cariótipo	 apresenta	 um	 cromossomo	 a	 mais,	

portanto	um	caso	de	trissomia.	Os	indivíduos	afetados	apresentam	várias	caracteríticas	

fenotípicas	que	 incluem	retardo	mental,	baixa	estatura,	 face	 larga	e	achatada,	olhos	

com	pregas	epicânticas,	mãos	curtas	com	uma	prega	palmar	horizontal,	tendência	a	

manter	 a	boca	 aberta,	dentre	outras.	Essa	 aberração	é	mais	 frequente	em	filhos	de	

mães	com	idade	mais	avançada,	porém	a	causa	não	está	bem	estabelecida.	Nesse	tipo	

de	trissomia,	não	são	observadas	reincidências	familiares.	

	 	 Outros	tipos	de	trissomias	podem	ocorrer,	afetando	cromossomos	como	os	

pares	18	e	13.	A	trissomia	no	par	18	denomina-se	síndrome de Edward	e	no	par	13	é	

chamada síndrome de Patau.	Ambas	trissomias	acarretam	anomalias	físicas	e	mentais	

graves,	e	a	sobrevivência	é	muito	baixa	após	o	nascimento.	Crianças	com	síndrome	

de	Patau	apresentam	uma	expectativa	de	vida	de	aproximadamente	130	dias,	e	quase	

todas as crianças com síndrome de Edward morrem	nas	primeiras	 semanas	após	o	

nascimento.	Todas	as	outras	trissomias	morrem	ainda	no	útero.

	 	 As	aneuploidias	autossômicas	são,	em	geral,	muito	graves	ou	 letais.	Porém,	

quando	são	afetados	os	cromossomos	sexuais,	são	menos	prejudiciais	e	também	mais	

frequentes.	Dentre	as	aneuploidias	em	cromossomos	sexuais,	veremos	a	seguir	as	mais	

importantes.

síndrome de Klinefelter
	 	 Nesta	 síndrome,	 os	 indivíduos	 apresentam	 47	 cromossomos,	 sendo	 44	

autossomos	mais	a	trissomia	dos	cromossomos	XXY.	Pessoas	com	esta	síndrome	são	

aparentemente	normais,	 exceto	pelo	 fato	de	que	 apresentam	anomalias	 fenotípicas	

menores.	 São	 características	 dos	 indivíduos	 portadores:	 testículos	 pequenos,	

ginecomastia,	tendência	a	uma	estatura	elevada,	obesidade	e	menor	desenvolvimento	

das	 características	 sexuais	 secundárias.	 Além	 disso,	 são	 estéreis,	 pois	 não	 ocorre	

espermatogênese.	Na	 literatura,	 foram	descritos	homens	 com	48	 cromossomos	 (44	

autossomos	+	XXXY ),	com	dois	corpúsculos	de	Barr	(cromatina	sexual),	que	mostram	

características	 da	 síndrome	 de	 Klinefelter	 e	 também	 retardo	 mental.	 Ainda	 foram	

detectados	 pacientes	 com	 49	 cromossomos	 (44	 autossomos	+	 XXXXY ),	 com	 três	

corpúsculos	de	Barr,	que	apresentam	extensos	defeitos	esqueléticos,	hipogenitalismo	

extremo	e	um	coeficiente	mental	consideravelmente	baixo.	

síndrome de Turner
	 	 Nos	cariótipos	desses	pacientes,	detectam-se	45	cromossomos	(44	autossomos	

+	X)	e	não	se	encontra	cromatina	sexual.	Este	é	um	exemplo	de	monossomia.	Esses	

indivíduos	têm	fenótipo	feminino	e	costumam	ser	de	pequena	estatura	e	ainda	possuem	

membranas	cervicais	(pregas	da	pele	estendidas	desde	os	matoides	até	os	ombros)	e	

seus	órgãos	sexuais	internos	são	infantis.	O	ovário	não	completa	sua	formação	devido	

à	disgenesia	(aparentemente,	a	falta	de	um	dos	cromossomos	X	determina	uma	atresia	

ovariana	progressiva)	e,	consequentemente,	não	se	desenvolvem	os	caracteres	sexuais	

secundários.

	 	 Alguns	indivíduos	podem	apresentar	tecidos	cujas	células	possuem	distintos	

complementos	 cromossômicos	 e	 são,	 portanto,	 mosaicos.	 Podemos	 citar	 como	

exemplos	 mulheres	 com	 cariótipos	 XO/XY	 e	 XO/XXY,	 clinicamente	 classificados	

Alterações
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com síndrome de Turner,	e	homens	XX/XXY	e	XY/XXY,	definidos	como	síndrome	de	

Klinefelter.

	 	 As	plantas	são,	geralmente,	mais	tolerantes	às	aneuploidias	do	que	os	animais.	

No	 estramônio	 (Datura stramonium),	 uma	 planta,	 cujo	 número	 cromossômico	

haploide	 é	 12,	 tem-se	 registrado	 poliploides	 e	 aneuploides	 (trissômicas)	 que	

apresentam	 mudanças	 fenotípicas	 que	 permitem	 identificar	 essas	 alterações.	 Em	

animais,	as	aneuploidias	são	mais	raras	e	envolvem	geralmente	cromossomos	muito	

pequenos	e	heterocromáticos.	Casos	de	aneuploidias	foram	descritos	em	Drosophila, 

envolvendo	uma	 trissomia	e	monossomia	para	o	menor	cromossomo	da	espécie,	o	

de	nº	4,	o	qual	representa	a	menor	porcentagem	do	genoma	(1-2%).	Os	indivíduos	

portadores	dessa	aneuploidia	sobrevivem	até	a	fase	adulta.	

poliploidia
	 	 Como	vimos	anteriormente,	a	poliploidia	caracteriza-se	pela	modificação	no	

número	 de	 conjuntos	 haploides,	 ou	 seja,	 indivíduos	 poliploides	 apresentam	 mais	

do	 que	 dois	 conjuntos	 cromossômicos.	 Eles	 podem	 ser:	 triploides	 (3n),	 quando	

possuem	 três	 conjuntos	 haploides	 similares;	 tetraploides	 (4n),	 quando	 possuem	

quatro;	pentaploides,	com	cinco	(5n),	e	assim	por	diante	para	outros	níveis	crescentes	

de	ploidias.	A	poliploidia	é	um	fenômeno	muito	comum	em	plantas.	Porém	alguns	

casos	 foram	 descritos	 em	 animais	 invertebrados	 como	 platelmintos,	 sanguessugas,	

camarões,	e	em	vertebrados,	como	o	que	ocorre	na	espécie	de	sapo,	Odontophrynus 

americanus.	

	 	 A	 poliploidia	 origina-se	 de	 um	 erro	meiótico	 através	 de	 uma	 não-redução	

cromossômica	ou	de	uma	endomitose	em	uma	célula	precursora	da	meiose.	Nos	dois	

casos,	 formam-se	gametas	2n	que,	 ao	 serem	 fecundados	por	um	outro	normal	 (n),	

formarão	um	triploide	ou	tetraploide,	se	fecundados	por	outro	gameta	2n. Em	geral,	

os	 organismos	 poliploides	 apresentam-se	maior	 em	 tamanho,	 em	 relação	 aos	 seus	

correspondentes	diplóides.

	 	 Dentro	da	poliploidia,	diferenciam-se	ainda	os	autopoliploides	(Figura	1),	os	

quais	possuem	várias	cópias	de	um	único	genoma,	e	os	alopoliploides, quando estes 

possuem	dois	ou	mais	genomas	diferentes.	Portanto	a	alopoliploidia	está	relacionada	

à	hibridização,	podendo	ocorrer	antes	ou	depois	da	formação	do	híbrido.

	 	 A	 triploidia	 (um	 tipo	 de	 autopoliploidia)	 pode	 surgir	 espontanemante	 na	

natureza	ou	induzida	através	de	cruzamentos	de	um	tetraploide	(4n)	com	um	diploide	

(2n).	Nesse	caso,	os	gametas	2n	e	n	se	unem	para	formar	o	triploide,	que	é	geralmente	

estéril.	A	banana,	Musa cavendishii,	é	um	exemplo	de	triploidia,	sendo	constituída	de	

2n	=	3x	=	33	cromossomos,	onde	x	é	o	número	básico	igual	a	11.

  

Figura 1: (a) origem de um genoma autotetraploide; (b) dois genomas distintos (A e B) se cruzam, pro-
duzindo um híbrido (AB); se este se poliploidizar, formará um alopoliploide com formação de apenas 

bivalentes.

AlTErAÇÕEs CroMossÔMICAs EsTrUTUrAIs
	 	 As	alterações	cromossômicas	estruturais	envolvem	mudanças	na	morfologia	

dos	cromossomos	devido	às	quebras	que	podem	resultar,	por	exemplo,	mudanças	na	

posição	do	centrômero	ou	de	outras	regiões	dos	braços	cromossômicos.	As	quebras	

cromossômicas,	 geralmente,	 ocorrem	 antes	 da	 duplicação	 do	 DNA	 e	 nem	 sempre	

alteram	a	estrutura	do	cromossomo,	pois	os	segmentos	podem	se	reunir	no	mesmo	

ponto	de	quebra.	Entretanto,	quando	ocorre	uma	quebra	e	os	segmentos	se	reúnem	

em	outros	pontos	distintos	da	original	ou	simplesmente	são	perdidos,	pode-se	dizer	

que	alteram	a	morfologia	dos	cromossomos.

	 	 Alterações	cromossômicas	estruturais	envolvem	mudanças	na	composição	ou	

na	organização	de	um	ou	mais	cromossomos.	Existem	vários	tipos	de	alterações	sendo	

denominadas,	conforme	cada	caso,	de	deleção	(ou	deficiência),	duplicação,	inversão	

(pericêntrica	ou	paracêntrica),	translocação	(simples	ou	recíproca),	fusão	e	fissão.	Em	

todos	esses	casos,	é	possível	detectar	os	defeitos	analisando-se	os	cromossomos	em	

seu	estado	de	máxima	compactação,	ou	seja,	na	metáfase.

	 	 A	seguir,	vamos	definir	cada	tipo	de	alteração,	exemplificando-as.

deleção 
	 	 Esta	alteração	corresponde	à	perda	de	um	segmento	qualquer	do	cromossomo	
(que	não	inclua	o	centrômero),	a	qual	pode	ser	terminal, quando nas extremidades 
de	 cromossomo,	 ou	 intersticial, quando	 em	 um	 segmento	 intermediário	 deste,	
resultando	 em	 duas	 quebras.	 A	 deleção	 terminal	 é	 a	mais	 simples	 porque	 envolve	
apenas	 uma	 quebra,	 porém	 a	 perda	 de	 telômero	 compromete	 a	 viabilidade	 do	

Alterações
Cromossômicas



GENÉTICA

155154

cromossomo	devido	à	tendência	dessa	extremidade	quebrada	se	ligar	a	outros	pontos	
de	 quebra	 cromossômica.	Deleções	 terminais	 foram	 descritas	 em	 cromossomos	 de	
milho e Drosophila	e	são	aparentemente	estáveis.	
  
duplicação
	 	 Nesta	 alteração,	 um	 segmento	 cromossômico	 está	 representado	 mais	 de	
uma	 vez	 em	 um	 mesmo	 cromossomo.	 O	 segmento	 duplicado	 pode	 ser	 repetido	
em	sequência	 (tandem)	no	mesmo	cromossomo,	ou	em	outro	ponto	deste,	ou	até	
mesmo	em	outro	cromossomo.	As	duplicações	provocam	efeitos	menos	graves	para	os	
indivíduos	do	que	as	deleções.	Um	exemplo	típico	de	duplicação	é	o	fenótipo	“bar” 
do olho da Drosophila melanogaster, cujo	mutante	possui	uma	redução	do	número	
de	facetas	do	olho,	que	altera	sua	forma	ovalada	para	forma	de	barra.
	 	 Os	genes	 repetitivos,	ou	 seja,	 sequências	de	DNA	 repetitivo,	 como	aqueles	
que	codificam	as	histonas,	são	exemplos	de	duplicações	que	ocorrem	no	genoma	de	
todos	os	eucariotos.	

Inversão
	 	 Esta	 alteração	 ocorre	 quando	 há	 quebra	 em	 dois	 pontos	 do	 cromossomo,	
e	 este	 segmento	 faz	 uma	 rotação	 de	 180º	 e	 se	 reorganiza	 de	 forma	 invertida.	 As	
inversões	podem	ser	pericêntricas, quando	o	segmento	afetado	inclui	o	centrômero,	e 
paracêntricas, quando	se	dá	fora	dessa	região.	As	inversões	são	facilmente	reconhecidas	
em	cromossomos	politênicos	de	dípteros,	devido	ao	padrão	de	faixas	apresentadas	por	
esses	 cromossomos.	Este	padrão	de	 faixas	permite	 reconhecer	exatamente	a	 região	
afetada	 e	 até	mesmo	 situações	 complexas,	 como	 as	alças de inversão.	Nesse	 caso,	
como	nos	cromossomos	politênicos,	os	homólogos	estão	pareados,	uma	inversão	em	
um	deles	(heterozigotos	para	inversão)	forma	uma	alça	bem	evidente.	
	 	 Inversões	 paracêntricas	 ocorrem	 em	 alta	 frequência	 nos	 cromossomos	 das	
drosófilas;	e,	em	outros	organismos,	as	inversões	pericêntricas	são	as	mais	frequentes	
como	em	ortópteros,	roedores	e,	geralmente,	estão	implicados	na	evolução	cariotípica	
do	grupo.	Por	outro	lado,	em	plantas,	as	inversões	são	raras.	
Na	 Figura	 2,	 podemos	 ver	 uma	 representação	 das	 alterações	 dos	 tipos	 deleção,	

duplicação	e	inversões	paracêntricas	e	pericêntricas.	

Figura 2: Tipos de alterações cromossômicas estruturais. As letras representam os genes, e as setas nos 
cromossomos indicam os locais alterados. 

Translocação
  Esta compreende	a	transferência	de	um	segmento	de	um	cromossomo	para	

outro	não	homólogo.	A	translocação	pode	ser	simples, quando	há	a	transferência	de	

um	segmento	cromossômico	a	outro,	e	recíproca, quando dois cromossomos trocam 

partes	entre	si	(Figura	3).	Entretanto,	após	a	separação	dos	cromossomos	homólogos	

na	meiose,	50%	dos	gametas	formados	serão	não	balanceados,	por	conterem	deleções	

ou	duplicações,	e	nos	outros	50%,	25%	serão	gametas	normais	e	25%	serão	portadores	

da	translocação.	Um	exemplo	conhecido	de	translocação	recíproca	e	mais	frequente	

é	 a	dos	 cromossomos	humanos	14/21,	 cujos	 indivíduos	 apresentam	a	 síndrome de 

Down, apesar	de	possuírem	2n=46	cromossomos.	Neste	caso	pode	haver	reincidência	

familiar.

Figura 3: representação da translocação de segmentos entre cromossomos não homólogos do tipo 
simples e recíproca.

	 	 Outro	tipo	de	translocação	é	a	fusão	cêntrica,	observada	primeiramente	por	

Robertson	(1916),	sendo	por	isso	referida	como	fusão	robertsoniana.	Nesse	caso,	dois	

cromossomos	do	tipo	acrocêntrico	ou	telocêntrico	podem	sofrer	quebras	na	região	

do	 centrômero	 e	 ambos	 se	 fundem,	 formando	um	 cromossomo	metacêntrico	 com	

a	 perda	 do	 pequeno	 segmento	 resultante	 da	 ruptura	 (Figura	 4).	 A	 fusão	 cêntrica	

leva	 à	 redução	 do	 número	 de	 cromossomos	 do	 cariótipo.	 Um	mecanismo	 inverso	

à	 fusão	ocorre	quando	há	uma	quebra	na	 região	centromérica	de	um	cromossomo	

metacêntrico	ou	submetacêntrico,	resultando	em	dois	elementos	com	um	único	braço	

(tipo	 acrocêntrico	 ou	 telocêntrico).	 Esse	 processo	 é	 denominado	 fissão	 cêntrica	 e	
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resulta	em	aumento	do	número	de	cromossomos.	

Figura 4: Esquema de fusão e fissão cromossômica. Note os pontos de quebra nos dois cromossomos não 
homólogos (setas) e a reassociação entre as partes, originando um único cromossomo maior com um 

centrômero quase mediano. A quebra em um cromossomo grande, próxima ao centrômero, origina dois 
menores, resultando em fissão.

	 	 Vimos	 que	 as	 alterações	 cromossômicas	 podem	 ser	 prejudiciais	 na	 espécie	

humana,	 devido	 às	 inúmeras	 doenças	 que	 acarretam,	 bem	 como	 podem	 tornar	

inviáveis espécies de animais ou plantas portadoras de uma determinada alteração 

cromossômica.	Entretanto	inúmeros	estudos	demonstram	a	importância	das	alterações	

cromossômicas	na	evolução	de	diferentes	grupos	de	organismos,	inclusive	na	espécie	

humana.	Assim,	podemos	pensar	que	as	alterações	cromossômicas	constituem	uma	

importante	 fonte	 de	 variação	 biológica	 que,	 ao	 longo	 dos	 anos,	 podem	 contribuir	

efetivamente	para	um	aumento	da	biodiversidade	das	espécies.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Pesquise	e	descreva	uma	metodologia	para	comprovar	alterações	cromossômicas	

(numéricas	e/ou	estruturais)	na	espécie	humana.

2)	Explique	por	que	as	poliploidias	são	mais	frequentes	em	plantas	do	que	em	animais.

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
      você deverá entender:
•	  de	que	forma	ocorre	a	transferência	gênica	em	bactérias;

 

TrANsFErÊNCIA GÊNICA EM BACTÉrIAs
Existem	diversas	vantagens	de	se	trabalhar	com	bactérias	e	seus	vírus	para	os	estudos	genéticos:	

a	 reprodução	 é	 rápida;	 é	 produzida	 grande	 prole;	 o	 genoma	 haploide	 permite	 que	 todas	

as	mutações	 sejam	 expressas	 diretamente;	 a	 reprodução	 sexual	 simplifica	 o	 isolamento	de	

linhagens	geneticamente	puras;	o	crescimento	em	laboratório	é	fácil	e	requer	pouco	espaço;	

os	genomas	são	pequenos;	existem	técnicas	disponíveis	para	 isolamento	e	manipulação	de	

seus	genes;	eles	têm	importância	médica,	agrícola,	energética	e	ambiental;	e	eles	podem	ser	

geneticamente	alterados	para	produzir	substâncias	de	valor	comercial.

As	bactérias	são	cultivadas	em	meio	nutritivo	contendo	uma	fonte	de	carbono	e	elementos	

essenciais,	como	nitrogênio	e	fósforo,	algumas	vitaminas	e	outros	íons	e	nutrientes.	Quanto	à	

utilização	dos	nutrientes,	podemos	ter	duas	classes	de	bactérias:	as	selvagens	prototróficas	e	as	

auxotróficas.	As	bactérias	selvagens	ou	prototróficas	usam	ingredientes	simples	para	sintetizar	

todos	 os	 compostos	 de	 que	 necessitam.	 Crescem	 em	meio mínimo. O tipo mutante ou 

auxotrófico	não	tem	uma	ou	mais	enzimas	necessárias	para	o	metabolismo	de	nutrientes	ou	

síntese	de	moléculas	essenciais.	Só	crescem	em	meio completo ou mínimo suplementado 

com vitaminas e/ou aminoácidos e/ou bases nitrogenadas (figura	 1). A	 transferência	

gênica	 em	bactérias	 pode	 ocorrer	 por	conjugação genética,	 transformação genética ou 

transdução.
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Figura 1. Isolamento de linhagens mutantes espontâneas de bactérias (adaptado de pierce, 2011).

CoNJUGAÇÃo
•	 Quando	 as	 bactérias	 conjugam,	 o	DNA	de	 uma	 célula	 doadora	 é	 transferido	 para	 uma	

célula	receptora	através	de	contato	célula-célula,	sob	o	controle	de	um	conjunto	de	genes	

que	confere	ao	doador	a	capacidade	de	transferir	DNA.	

•	 Esse	conjunto	de	genes,	conhecidos	como	tra,	encontra-se	em	uma	molécula	circular	de	

DNA	(um	plasmídeo)	denominada	fator	de	fertilidade	ou	fator	F.	O	fator	F	contém	uma	

origem	de	duplicação.	As	células	que	contém	F	são	chamadas	de	F+	ou	doadoras,	e	as	

células sem F são F-	ou	células	receptoras.		A	conjugação	só	pode	ocorrer	entre	uma	célula	

F+ e uma célula F-.	Normalmente,	os	genes	transferidos	da	célula	doadora	para	a	receptora	

são	aqueles	presentes	no	fator	F	(figura	2).	Após	a	conjugação,	a	célula	F- torna-se F+.

•	 Quando	 o	 fator	 F	 está	 integrado	 no	 cromossomo	 bacteriano,	 essa	 célula	 bacteriana	 é	

denominada	 Hfr	 (alta	 frequência	 de	 recombinação).	 Na	 conjugação	 entre	 uma	 célula	

doadora	Hfr	e	F-,	a	célula	receptora	frequentemente	recebe	parte	do	cromossomo	da	Hfr	e	

raramente	o	plasmídeo	F	completo.	Por	causa	disso,	torna-se	difícil,	durante	a	conjugação	

entre	 essas	 duas	 células	 resultes,	 que	 a	 F-	 se	 torne	 F+.	 Se	 durante	 a	 conjugação	 entre	

uma	 célula	 Hfr	 e	 uma	 F- ocorrer	 uma	 interrupção	 da	mesma,	 nem	 todos	 os	 genes	 do	

cromossomo	da	célula	doadora	serão	transferidos.	Em	E. coli, o tempo necessário para 

a	transferência	de	todo	o	seu	cromossomo	é	de	100	minutos.	A	conjugação	interrompida	

pode	 ser	 empregada	 para	 se	 determinar	 a	 distância	 entre	 os	 genes,	 ou	 seja,	 o	 tempo	

necessário	 para	 a	 transferência	 dos	 genes	 separadamente	 indica	 a	 posição	 deles	 no	

cromossomo	bacteriano.	Nos	mapas	 genéticos	 bacterianos,	 a	 unidade-mapa	 é	 dada	 em	

minutos.	A	unidade	básica	de	distância	é	de	um	minuto.

plasmídeos: Aspectos Gerais
																							Os	plasmídeos	são	considerados	como	elementos	acessórios	por	não	transportarem	

genes	essenciais	à	sobrevivência	da	bactéria,	mas	condicionando	características	especiais	

como	a	resistência	a	antimicrobianos,	capacidade	de	fixação	de	nitrogênio	ou	utilização	

de	fontes	não	usuais	de	carbono,	e	a	síntese	de	bacteriocinas,	toxinas	e	outros	fatores	de	

virulência.	Muitas	das	características	adicionais,	condicionadas	por	genes	plasmidianos,	

contribuem	para	a	adaptabilidade	da	bactéria	em	condições	especiais.	Uma	bactéria	tanto	

pode	transportar	de	um	a	vários	plasmídeos	diferentes,	como	não	transportar	nenhum.	

Os	plasmídeos	não	causam	danos	às	suas	células	hospedeiras	e	nem	apresentam	formas	

extracelulares,	como	acontece	com	o	DNA	de	origem	viral	proveniente	de	bacteriófagos.

	 	 As	 bactérias	 não	 constroem	 seus	 próprios	 plasmídeos,	 mas	 os	 adquirem	

através	do	fenômeno	da	conjugação	bacteriana,	na	qual	uma	bactéria,	transportando	um	

plasmídeo,	transfere-o	para	uma	outra	bactéria,	mantendo	para	si	uma	cópia	deste.	

	 	 Os	plasmídeos	podem	ser	classificados	de	acordo	com	sua	capacidade	de	realizar	

sua	autotransferência	para	outra	bactéria	(conjugativos	e	não	conjugativos),	ou	de	acordo	

com	os	genes	que	transportam:	plasmídeos	para	resistência	a	agentes	antimicrobianos	e	

plasmídeos	de	virulência,	plasmídeos	metabólicos,	plasmídeos	bacteriocinogênicos.	Os	

plasmídeos	 conjugativos	 são	 aqueles	 que	 transportam	 genes	 que	 sintetizam	 proteínas	

que	mediam	sua	autotransferência	para	outras	bactérias	da	mesma	espécie,	do	mesmo	

gênero	e	até	mesmo	entre	gêneros.	Os	plasmídeos	não	conjugativos	não	têm	esses	genes	

e,	quando	na	presença	de	plasmídeos	conjugativos,	podem	ser	transferidos,	juntamente	

com	 estes,	 para	 um	 célula	 bacteriana.	 Neste	 caso,	 tais	 plasmídeos	 são	 denominados	

mobilizáveis.

Figura 2. Conjugação bacteriana (adaptado de pierce, 2011).

TrANsForMAÇÃo
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•	 O	 fenômeno	 de	 transformação	 foi	 descoberto	 por	 Frederick	 Griffith	 (1928),	 quando	

investigava	 o	modo	de	 infecção	da	 bactéria	 S. pneumoniae;	 envolve	 a	 transferência	 de	

moléculas	de	DNA	sem	proteção,	de	uma	bactéria	(a	célula	doadora)	para	outra	bactéria	

(a	célula	receptora).	

o MECANIsMo dE TrANsForMAÇÃo
•	 A	passagem	do	DNA	transformador	de	fora	para	dentro	da	célula	se	dá	basicamente	em	3	

passos	(figura	3):

1.	 captação	do	DNA	doador,	que	será	fixado	a	um	complexo	proteico	(fator	de	competência)	

na	superfície	da	célula	receptora;

2.	 transporte	do	DNA	através	da	membrana.	O	fragmento	dupla	fita	(DSF,	do	inglês	double-

strand fragments)	atravessa	a	membrana	celular	onde	estão	localizadas	exonucleases	que	

digerem	uma	das	fitas,	gerando	uma	fita	simples	(SSF,	do	inglês	single-strand fragment),	

que	é	transportada	para	o	citoplasma;

3.	 integração	do	segmento	de	DNA	exógeno	ao	cromossomo	bacteriano	via	recombinação.	As	

células	que	recebem	material	genético	por	transformação	são	chamadas	de	transformantes.	

Figura 3. processo de transformação genética em bactérias (adaptado de pierce, 2011).

TrANsdUÇÃo
•	 A	transdução	refere-se	ao	evento	em	que	os	genes	bacterianos	são	transportados	de	uma	

célula	doadora	para	uma	célula	receptora	por	meio	de	um	bacteriófago.

•	 Os	bacteriófagos	podem	ser	virulentos	(sempre	lisam	a	célula	hospedeira)	ou	temperados.	

Eles	apresentam	ciclo	lisogênico	(onde	o	cromossomo	viral	é	integrado	ao	cromossomo	

hospedeiro)	e/ou	ciclo	lítico	(multiplica-se	e	lisa	a	célula)	(figura	4).	

•	 Em	 função	 dos	 ciclos	 de	 vida	 dos	 bacteriófagos,	 existe	 a	 transdução	 generalizada	 e	 a	

transdução	especializada	(figuras	5	e	6).

Figura 4. Ciclos de vida dos bacteriófagos: lítico e lisogênico (adaptado de pierce, 2011).

Transdução generalizada
•	 No	ciclo	lítico	de	reprodução	viral,	o	DNA	bacteriano	é	quebrado	em	fragmentos	aleatórios,	

e	 um	 segmento	 qualquer	 é	 “empacotado”	 durante	 a	 maturação	 do	 fago,	 no	 lugar	 do	

cromossomo	do	fago	ou	junto	com	ele	(figura	5).	Cada	fago	transdutor	poderá	levar	uma	

porção	diferente	do	DNA	da	célula	doadora.	Uma	vez	que	venham	a	 infectar	uma	nova	

célula,	liberam	o	DNA	da	célula	doadora,	e	os	genes	introduzidos	podem	se	integrar	no	

cromossomo	bacteriano	por	um	crossing-over	duplo.	Assim,	os	genes	bacterianos	podem	

ser	movidos	de	uma	linhagem	bacteriana	para	outra,	produzindo	bactérias	recombinantes	

denominadas	transdutantes.	

Figura 5. Transdução generalizada (adaptado de pierce, 2011).

Genética de
Microrganismos
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Transdução especializada
•	 Há	recombinação	entre	o	cromossomo	hospedeiro	e	o	cromossomo	do	fago	em	um	sítio	

específico	 (RECOMBINAÇÃO	 SÍTIO-ESPECÍFICA);	 assim	 o	 cromossomo	 viral	 tem	 um	

segmento	de	DNA	bacteriano.	Na	transdução	especializada,	apenas	os	genes	próximos	a	

determinados	sítios	no	cromossomo	bacteriano	são	transferidos	(figura	6).	Esse	processo	

requer	 bacteriófagos	 lisogênicos.	 Um	 exemplo	 é	 a	 do	 bacteriófago	 lambda	 (λ),	 que	 se	
integra	 ao	 cromossomo	de	E. coli	 no	 sítio	de	 ligação	 (att).	O	DNA	do	 fago	possui	um	

sítio similar ao att,	e	um	único	crossing-over	é	suficiente	para	integrar	o	DNA	do	fago	ao	

cromossomo	bacteriano.	Um	crossing-over	similar	reverte	o	processo,	resultando	na	excisão	

do	fago.	Um	erro	na	excisão	pode	resultar	na	excisão	de	genes	que	flanqueiam	o	sítio	att 

no	cromossomo	bacteriano	–	em	E. coli	são	normalmente	os	genes	gal	(fermentação	de	

galactose)	e	bio	(biossíntese	de	biotina).

Figura 6. Integração do bacteriófago lambda no cromossomo bacteriano.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Explique	como	podem	ser	isoladas	bactérias	auxotróficas.

2)	 Explique	 qual(ais)	 é(são)	 a(s)	 diferença(s)	 da	 transdução	 generalizada	 em	 relação	 à	

especializada.

3)	Explique	de	que	forma	pode-se	obter	um	mapa	genético	em	bactérias.

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
      você deverá entender:
•	  algumas	ferramentas	da	tecnologia	do	DNA	recombinante;

CoNCEITos
	 	 Inicialmente,	 conceituaremos	 Tecnologia	 do	 DNA	 Recombinante	 (TDR).	 Essa	

terminologia	diz	 respeito	 aos	métodos	 e	 às	 técnicas	 empregadas	na	manipulação	do	DNA.	

As	enzimas	e	moléculas	empregadas	na	obtenção	de	um	DNA	Recombinante	 referem-se	às	

ferramentas	da	Tecnologia	do	DNA	Recombinante.

	 	 A	TDR	representa	o	somatório	de	técnicas	que	foram	sendo	acumuladas	dentro	das	

áreas		de	genética	e	biologia	molecular,	visando	à	obtenção	de	moléculas	de	DNA	recombinante.	

Consiste	em	unir	DNAs	de	diferentes	origens	em	um	veículo	ou	vetor	e	transferi-lo	para	uma	

célula	hospedeira	que	vai,	assim,	receber	e	expressar	novas	características	genéticas.

FErrAMENTAs prINCIpAIs  dA Tdr
	1.	Enzimas	de	restrição

	2.	DNA	polimerase	I:	Klenow

	3.	Transcriptase	inversa

	4.	Desoxinucleotidil	transferase	terminal

	5.	DNA	ligase

	6.	Fosfatase	alcalina

	7.	Polinucleotídio	quinase

	8.	Hospedeiros

	9.	Vetores

1. Enzimas de restrição
	 	 Foram	descobertas	 a	partir	de	 estudos	do	 sistema	de	 restrição-modificação	de	

células	bacterianas	infectadas	por	bacteriófagos.

As	enzimas	do	tipo	II,	que	são	aquelas	que	reconhecem	palíndromos,	são	as	empregadas	na	

Tecnologia do
dNA recombinante
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TDR.	São	ferramentas	empregadas	em	engenharia	genética,	principalmente	para	produzir	

fragmentos	de	DNA	a	serem	utilizados	na	produção	de	moléculas	híbridas.

Palíndromo:	 sequência	 que	 possui	 um	 duplo	 eixo	 de	 simetria	 rotacional,	 tendo	 a	mesma	

sequência	quando	lida	no	sentido	5´					3´	em	ambas	as	fitas,	como,	por	exemplo,	a	palavra	

ARARA.

Exemplo de um palíndromo: 

Nomenclatura das enzimas
O	nome	da	enzima	segue	como	regra	o	emprego	da	primeira	letra	em	maiúscula	do	gênero	da	

bactéria	da	qual	a	enzima	de	restrição	foi	isolada,	seguida	das	duas	letras	inicias	da	espécie	da	

bactéria,	mais	a	letra	indicativa	da	linhagem	ou	cepa,	se	houver,	seguida	de	um	número	que	

indica	se	foi	a	primeira,	a	segunda,	a	terceira,	etc.	enzima	isolada	da	espécie	da	bactéria	em	

análise	(figura	1).

Figura 1. representação da nomenclatura empregada nas enzimas de restrição.

As	enzimas	de	restrição	ainda	podem	ser	classificadas	pelo	tipo	de	corte	no	DNA	(figura	2).	

Dependendo	da	posição	em	que	ocorre	a	clivagem,	podem	produzir:

1. extremidades coesivas (salientes, colantes),	quando	a	clivagem	ocorre	fora	do	centro	

de	simetria	(cortes	assimétricos);

2. extremidades abruptas (cegas),	quando	a	clivagem	ocorre	no	centro	de	simetria	(cortes	

simétricos).	

As	enzimas	que	clivam	fora	do	centro	de	simetria	são	preferencialmente	usadas	na	combinação	

de	moléculas	diferentes	de	DNA	para	a	produção	de	um	DNA	recombinante	(figura	3).

Figura 2. Tipos de extremidades de fragmentos produzidos por enzimas de restrição com 
corte assimétrico (a) e simétrico (b).

Figura 3. obtenção de um dNA recombinante a partir de fragmentos, com extremidades
colantes, produzidos por enzima de restrição.

Tecnologia do
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2. dNA polIMErAsE
	 Catalisa	a	formação	de	uma	fita	de	DNA	a	partir	de	um	molde	de	fita	simples	de	DNA	e	um	

oligonucleotídeo	iniciador	(fragmento	de	DNA	com	a	extremidade	3’-OH	livre).

3. TrANsCrIpTAsE INvErsA oU rEvErsA
	 Catalisa	a	formação	de	uma	fita	de	DNA	(C-DNA),	a	partir	de	um	molde	de	RNA	fita	simples	

e	um	iniciador.

	 Essa	enzima	é	empregada	na	obtenção	de	um	C-DNA.	

 O C-DNA pode ser usado como uma sonda molecular para determinar a presença de um 

gene	de	interesse	em	um	banco	genômico.	

	 Uma	 sonda	molecular	 é	 um	 segmento	 de	 DNA	 ou	 RNA	marcado	 (com	 radioatividade:	

sonda	quente;	sem	radioatividade:	sonda	fria),	utilizado	para	detectar	a	presença	de	uma	

sequência	complementar	mediante	hibridação	molecular.

	 Um	Banco	Genômico	é	uma	coleção	de	fragmentos	de	DNA	(genes)	clonados,	que	incluem	

praticamente	toda	a	informação	genética	de	uma	determinada	espécie.

4. TrANsFErAsE TErMINAl
	 Adiciona	 nucleotídeos	 na	 extremidade	 3’OH	 de	 DNA	 fita	 simples ou dupla,	 sem a 

necessidade de um molde.

	 Uso:	adição	de	extremidades	homopoliméricas	complementares	em	dois	 fragmentos	de	

DNA®	DNA	quimera.

5. dNA lIGAsE
	 Catalisa	a	ligação	do	radical	5’P	com	o	3’OH	de	um	nucleotídeo	vizinho,	podendo	também	

ligar	extremidades	abruptas	(blunt ends)	de	duas	moléculas	de	DNA.

6. FosFATAsE AlCAlINA
	 Retira	radical	5’fosfato	de	qualquer	ácido	nucleico.

	 Uso:	evitar	autoligação	de	uma	mesma	molécula	e	marcação	radioativa	com	32P.

7. polINUClEoTídEo qUINAsE
	 Adiciona	fosfato	na	extremidade	5’	do	DNA.

	 Uso:	marcação	do	DNA	juntamente	com	a	fosfatase	alcalina.	

8. hospEdEIros
	 São	células	receptoras	do	DNA	a	ser	clonado.	

	 Requisitos:

1.	 aceitar	o	DNA	sem	modificá-lo;

2.	 permitir		a	seleção	das	células	recombinantes;

3.	 baixo	potencial	de	proliferação	no	ambiente.

Exemplo: Bactéria E. coli hB101.
Essa	célula	é	sensível	a	dois	antibióticos	(ampicilina	e	tetraciclina);	é	um	mutante	auxotrófico	

para	várias	marcas;	é	um	mutante	deficiente	no	processo	de	recombinação	RecA-.

9. VETORES

	 São	 veículos	 utilizados	 para	 a	 introdução	 de	 um	 DNA	 exógeno	 em	 um	 hospedeiro.	

Exemplo:	pBR322	(figura	4).	Requisitos:

1.	 propriedades	que	facilitem	a	sua	ligação	ao	DNA	a	ser	clonado;

2.	 duplicar	na	célula	hospedeira;

3.	 apresentar	marcadores	para	a	seleção;

4.	 permitir	a	expressão	da	mensagem	exógena	inserida	no	hospedeiro;

5.	 propriedades	para	a	não	proliferação	ambiental	do	DNA	clonado.

Figura 4. plasmídeo pBr322.

CloNAGEM MolECUlAr
	CLONAGEM:	É	o	uso	da	manipulação	do	DNA	para	produzir	múltiplas	cópias	de	um	único	

gene	ou	fragmento	de	DNA.

	CLONE:	Uma	ou	várias	bactérias	que	tenham	o	mesmo	fragmento	artificial	de	DNA	inserido	

nela	pela	TDR.

Tecnologia do
dNA recombinante
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CloNAGEM GÊNICA (ETApAs) (FIGUrA 5)
	Obtenção	e	preparo	de	DNA	em	dupla	fita	ou	fragmentos	de	cDNA	contendo	extremidades	

5´ou	compatíveis	com	sítios	criados	no	interior	de	vetores	de	clonagem;

	inserção	de	fragmentos	de	DNA	em	um	vetor	de	clonagem;

	introdução	do	vetor	recombinante	recém-formado	em	uma	célula	hospedeira;

	replicação	do	vetor	recombinante	no	interior	de	células	hospedeiras	transformadas;

	seleção	 e	 expansão	 de	 clones	 individuais	 de	 células	 portadoras	 dos	 recombinantes	

desejáveis;

	isolamento	e	análise	dos	insertos	de	DNA	e/ou	seus	produtos	proteicos	expressos.

TIpos dE vETorEs dE CloNAGEM

1. plAsMídEos
•	 São	 baseados	 em	 moléculas	 de	 DNA	 circular.	 Naturalmente	 presentes	 em	 bactérias,	

apresentam	origem	de	duplicação	independentemente	da	origem	de	duplicação	presente	

no	cromossomo	das	bactérias.

•	 Permitem	clonagem	de	insertos	de	até	10	Kb.

2. BACTErIÓFAGos
•	 São	vetores	baseados	em	vírus	que	infectam	bactérias	(bacteriófago	λ):	
2.1.vetores	de	substituição:	o	DNA	a	ser	clonado	substitui	parte	da	sequência	não	essencial	do	

vírus	(insertos	de	9	a	25Kb).	Ex.	EMBL3	e	4;

2.2.vetores	de	inserção:	permitem	a	clonagem	de	insertos	de	até	7Kb.	Ex.	lgt10.

3. CosMídEos
	São	plasmídeos	onde	se	inseriu	a	sequência	do	sítio	cos	(“cohesive	ends”)	do	fago	β,	que	

permite que o cosmídeo contendo o DNA a ser clonado seja empacotado por proteínas 

da	cápsula	viral	e,	então,	 introduzido	na	célula	hospedeira	com	alta	eficiência.	Clonam	

insertos	de	até	45	Kb.

4. CroMossoMos ArTIFICIAIs dE lEvEdUrA (YACs)
	São	 plasmídeos	 que	 possuem	 seqências	 centroméricas	 de	 Sacharomyces cerevisiae e 

genes	que	permitem	a	seleção	de	transformantes	(recombinantes)	nessa	levedura.	Clonam	

insertos	de	até	500	Kb.

Figura 5. Etapas de clonagem gênica, seleção de recombinantes e análise molecular.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Esquematize	os	passos	da	obtenção	de	um	DNA	recombinante	e	 sua	clonagem	em	uma	

célula	hospedeira.

Tecnologia do
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oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
      você deverá entender:
•	 as	 características	 e	 a	 importância	 da	 ocorrência	 do	 efeito	 materno	 e	 herança	
extranuclear	nos	seres	vivos;

  A característica primária do que se denomina efeito materno e herança 

extranuclear	 é	 que:	 a	 herança	 dos	 caracteres	 não	 segue	 o	 padrão	 de	 herança	

mendeliana;	ocorre	uma	segregação	irregular	dos	alelos	de	determinados	genes,	como	

se	os	parentais	(gametas	femininos	e	masculinos)	contribuíssem	de	maneira	desigual	

para	determinar	o	fenótipo	nos	descendentes.	No	efeito	materno,	a	herança	do	caráter	

analisado	parece	ser,	e	é,	transferida	para	os	descendentes	via	gameta	feminino.	Por	

isso,	este	processo	foi	denominado	de	efeito	materno.

	 	 A	evidência	desse	tipo	de	herança,	em	que	a	característica	analisada	(fenótipo)	

parece	ser	transferida	para	os	descendentes	via	gameta	feminino,	foi	primeiramente	

evidenciada	 em	 folhas	de	plantas	ornamentais	 que	 exibem	uma	mistura	de	 setores	

verdes	e	setores	brancos.	Os	investigadores	descreveram	que	as	folhas	dessas	plantas	

exibem	um	padrão	de	variegação	de	cor	(as	folhas	dessas	plantas	são	variegadas).

	 	 A	observação	do	padrão	variegado	em	folhas	de	plantas	ornamentais	estimulou	

os	 investigadores	a	estudar	os	eventos	determinantes	desses	 fenótipos	distintos	nas	

folhas.	Nos	setores	brancos,	foram	encontrados	cloroplastos	incapazes	de	sintetizar	o	

pigmento	clorofila,	que	confere	a	coloração	verde	às	partes	das	plantas.	Nas	plantas	

que	possuem	cloroplastos	normais	e	cloroplastos	alterados	para	a	síntese	de	clorofila,	

quando	as	células	do	tecido	da	folha	se	dividem,	algumas	células	recebem	apenas	os	

cloroplastos	incapazes	de	sintetizar	a	clorofila.	As	divisões	subsequentes	dessa	célula	

contendo	cloroplastos	alterados	geram	os	setores	formados	por	um	grupo	de	células	

que	não	contêm	pigmentos	clorofila.	

	 	 O	 efeito	 da	 variegação	 em	 folhas	 foi	 estudado	 e	 inicialmente	 descrito	 na	

espécie de planta ornamental Mirabilis jalapa,	popularmente	conhecida	como	planta	

Anotações
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maravilha,	por	dois	pesquisadores	alemães:	Carl	Correns	e	Erwin	Baur.	O	pesquisador	

Correns fez cruzamentos recíprocos entre plantas de M. jalapa	verdes	e	variegadas,	

usando	 gametas	 (ovócitos	 e	 grãos	 de	 pólen)	 de	 setores	 brancos	 de	 uma	 planta	

variegada.	Ele	usou	pólen	de	um	setor	branco	de	uma	planta	variegada	para	fecundar	

ovócitos	de	uma	planta	verde	e	observou	que	todos	os	descentes	deste	cruzamento	

foram	plantas	verdes.	No	cruzamento	recíproco,	Correns	usou	pólen	de	plantas	verdes	

para	fecundar	ovócitos	de	setores	brancos	de	uma	planta	variegada	e	verificou	que	as	

plantas	descendentes	deste	cruzamento	foram	todas	brancas.	O	pesquisador	concluiu	

que,	nos	cruzamentos	realizados,	os	descendentes	apresentaram	o	fenótipo	do	genitor	

feminino	e	definiu	a	característica	folhas	variegadas	como	uma	herança	materna.	Esta	

herança	materna	só	podia	ser	explicada	se	a	característica	variegada	fosse	transmitida	

por	fatores	presentes	nos	ovócitos	e	não	nos	grãos	de	pólen.	A	explicação	usada	foi	de	

que em M. jalapa os cloroplastos são transmitidos para os descendentes por meio dos 

gametas	femininos;	nos	gametas	masculinos	os	cloroplastos	não	são	encontrados.

	 	 O	pesquisador	Erwin	Baur	 estudou	 variegação	 em	outra	 espécie	de	planta	

ornamental,	Pelargonium zonale.	Nessa	espécie	os	cruzamentos	entre	as	plantas	verdes	

e	variegadas	produziram	descendentes	com	folhas	verdes,	variegadas	e	brancas,	em	

proporções	não	mendelianas,	que	foi	caracterizada	como	uma	herança	extranuclear,	

supostamente	cloroplastos	que	eram	transferidos	pelos	ovócitos	e	também	por	grãos	

de	 pólen.	 A	 explicação	 em	 nível	 molecular	 para	 o	 fenótipo	 alterado,	 ausência	 de	

clorofila,	 foi	de	que,	provavelmente,	o	DNA	de	alguns	cloroplastos	nas	plantas	com	

folhas	variegadas	contém	segmentos	alterados	(mutações)	que,	de	uma	forma	ainda	

não	totalmente	esclarecida,	comprometem	a	síntese	de	clorofila	nessas	organelas.

	 	 Estudos	posteriores	realizados	com	leveduras,	que	não	contêm	cloroplastos,	

também	 indicaram	 a	 ocorrência	 de	 herança	 extranuclear	 via	 mitocôndrias.	 Em	

algumas	 linhagens	 de	 levedura	 mutantes	 que	 possuem	 um	 DNA	 mitocondrial	

menor,	com	número	de	genes	menor,	ou	com	muitas	mutações,	 foi	observado	que	

elas	 formam	 colônias	 pequenas,	 menores	 do	 que	 as	 colônias	 selvagens,	 quando	

cultivadas	em	meio	rico	em	glicose.	Por	apresentarem	um	tamanho	pequeno,	essas	

colônias	 foram	denominadas	de	“mutantes	petite”,	e	 foi	observado	que	o	déficit	de	

DNA mitocondrial nas células petite	impede	que	elas	efetuem	o	metabolismo	aeróbio	

normal,	característico	das	células	maiores	que	contêm	o	DNA	mitocondrial	 íntegro.	

A análise do cruzamento entre células de colônias petite,	 com	 DNA	 mitocondrial	

pequeno,	e	colônias	selvagens,	com	DNA	mitocondrial	grande,	mostrou	a	formação	

de	um	zigoto	com	mitocôndrias	das	 linhagens	parentais.	Foi	observado	que,	se	 tais	

zigotos	formarem	esporos	imediatamente,	as	colônias	são	de	mutantes	petite.	Mas,	se	

os	zigotos	se	propagarem	por	mitoses	em	cultura	líquida,	para	em	seguida	produzirem	

esporos,	ocorre	a	formação	de	colônias	grandes,	do	tipo	selvagem.	A	explicação	para	

tal	evidência	é	que,	durante	as	mitoses	sucessivas,	pode	ocorrer	a	duplicação	do	DNA	

mitocondrial	grande	que	pode,	então,	ser	transferido	para	as	células	descendentes.

	 	 As	 evidências	 de	 que	 alterações	 no	 DNA	 mitocondrial	 podem	 conferir	

fenótipos	 específicos	 em	 células	 portadoras	 de	mitocôndrias	 com	DNA	 ausente	 ou	

alterado	estimularam	investigações	posteriores	do	DNA	mitocondrial	em	vertebrados.	

As	 pesquisas	 realizadas	 com	 DNA	 de	 mitocôndrias	 de	 humanos,	 por	 exemplo,	

mostraram	que	algumas	doenças	são	causadas	por	mutações	no	DNA	mitocondrial.	

Uma	dessas	doenças	foi	denominada	neuropatia óptica hereditária Leber	(LHON),	

que	fisiologicamente	está	associada	com	a	morte	do	nervo	óptico,	causando	uma	súbita	

cegueira	em	adultos.	Em	nível	molecular,	a	doença	está	associada	com	mutações	em	

vários	genes	do	DNA	mitocondrial.	Foram	observadas	mutações	em	sequências	do	DNA	

mitocondrial,	 que	 determinam	 a	 troca	 de	 aminoácidos	 em	proteínas	mitocondriais	

integrantes	 de	 complexos	 da	 fosforilação	 oxidativa.	 A	 troca	 de	 aminoácidos	 nessas	

proteínas	causa	uma	redução	na	eficiência	da	fosforilação	oxidativa,	que	é	suficiente	

para	destruir	o	funcionamento	do	nervo	óptico	e	causar	cegueira	total.

	 	 A	doença	LHON	é	herdada	estritamente	via	linhagem	materna,	os	descendentes	

de	uma	mulher	portadora	de	DNA	mitocondrial	alterado	podem	expressar	a	doença,	

mas	os	descendentes	de	um	homem	com	LHON	não	apresentam	a	doença.

	 	 Outra	doença	causada	por	alterações	no	DNA	mitocondrial	de	humanos	foi	

denominada de síndrome medula-pâncreas de Pearson.	Essa	doença	é	causada	por	

uma	deleção	relativamente	grande	no	DNA	mitocondrial,	que	provoca	uma	disfunção	

do	pâncreas	exócrino	e	a	perda	das	células	da	medula	óssea	durante	a	infância.	Trata-

se	de	uma	doença	fatal	que	só	aparece	durante	o	desenvolvimento	da	criança	ou	por	

ocasião	da	formação	dos	ovócitos	maternos.	Como	se	trata	de	uma	doença	fatal,	os	

portadores	morrem	na	infância	e	não	deixam	descendentes.	As	manifestações	clínicas	

podem	surgir	durante	o	primeiro	ano	de	vida	e,	na	maioria	dos	casos,	a	morte	ocorre	

antes	dos	3	anos	de	idade.	As	manifestações	clínicas	são	diversas,	e	a	confirmação	do	

diagnóstico	é	pelo	estudo	molecular	do	DNA	mitocondrial	na	biópsia	muscular	ou	em	

qualquer	outro	órgão	envolvido	nos	distúrbios.	A	gravidade	clínica	dos	sintomas	não	

tem	relação	com	a	proporção,	nem	com	a	taxa	das	deleções	no	DNA	mitocondrial,	e	as	

tentativas	de	tratamento	têm	efeito	atenuante,	mas	não	alteram	a	evolução	da	doença.	

Se	os	portadores	da	síndrome	de	Pearson	sobrevivessem	para	deixar	descendentes,	as	

características	em	evidência	poderiam	ser	usadas	para	ilustrar	mais	um	tipo	de	herança	

materna	e	extranuclear,	transmitida	por	mitocôndrias	que	possuem	DNA	mitocondrial	

alterado.

Efeito Materno e
herança Extra Nuclear
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PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Explique	por	que	é	importante	estudar	o	efeito	materno	e	a	herança	extranuclear	

nas	plantas.

2)	Explique	por	que	foi	importante	estudar	a	herança	extranuclear	em	leveduras.

3)	Explique	por	que	é	importante	estudar	o	efeito	materno	e	a	herança	extranuclear	

em	humanos.

4)	Pesquise	por	que	alterações	no	DNA	de	cloroplastos	podem	afetar,	de	alguma	forma,	

a	fisiologia	das	células	portadoras	de	cloroplastos	com	DNA	alterado.

5)	 Pesquise	 por	 que	 alterações	 no	DNA	 de	mitocôndrias	 podem	 afetar,	 de	 alguma	

forma,	a	fisiologia	das	células	portadoras	de	mitocôndrias	com	mutações	no	DNA	

mitocondrial.

Anotações

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 a	quantidade	de	variação	genética	presente	nas	populações	naturais	e	conhecer	o	método	

para	estimar	o	equilíbrio	dos	polimorfismos	genéticos	nessas	populações;

•	 os	principais	mecanismos	que	promovem	e	alteram	a	variação	genética	nas	populações	

naturais.

	 	 A	genética	de	populações	é	uma	área	importante	que	permite	desenvolver	estudos	

sobre	 polimorfismo,	 relações	 de	 parentesco,	 fluxo	 gênico	 e	 estruturação	 de	 populações,	

contribuindo	 para	 programas	 de	 conservação	 e	 manejo	 de	 recursos	 naturais,	 além	 do	

entendimento	e	da	variabilidade	genética	em	populações	humanas.	

	 	 Estuda	também	o	efeito	ou	a	falta	de	efeito	dos	genes	no	valor	adaptativo	(o	quanto	

será	transmitido	para	os	descendentes)	reprodutivo	das	populações.

	 	 População	 natural	 consiste	 de	 todos	 os	 indivíduos	 que,	 ao	 se	 reproduzirem	 uns	

com	os	outros,	compartilham	de	um	“pool”	gênico	que	corresponde	ao	total	de	informações	

genéticas	presentes	nos	membros	reprodutivos	da	população.

	 	 O	 fundamento	 da	 genética	 de	 populações	 é	 o	 equilíbrio	 ou	 princípio	 de	 Hardy-

Weinberg,	que	foi	proposto,	simultaneamente	e	de	forma	independente,	pelos	pesquisadores	

Godofrey	Harold	Hardy,	na	Inglaterra,	e	Wilhelm	Weinberg,	na	Alemanha,	em	1908.	

	 	 De	acordo	com	o	princípio	de	Hardy-Weinberg,	as frequências gênicas não se 

alterarão e as proporções genotípicas atingirão um equilíbrio estável, mostrando a 

mesma relação constante entre si ao longo do tempo em uma população que obedeça 

às seguintes premissas:

1)		a	população	é	infinitamente	grande;
2)		existe	o	mesmo	número	de	homens	e	mulheres	na	população;
3)		a população está em panmixia,	 isto	é,	os	casamentos	ocorrem	ao	acaso,	não	existindo,	

Genética de 
populações
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por	conseguinte,	estratificação	social,	nem	a	tendência	a	casamentos	preferenciais	entre	

indivíduos	 com	o	mesmo	genótipo,	nem	a	preferência	por	 casamentos	 consanguíneos,	

nem	 a	 tendência	 de	 os	 indivíduos	 fazerem	 a	 escolha	 de	 seus	 cônjuges	 com	 base	 em	

características	físicas	como	estatura,	cor	dos	cabelos,	etc.	Em	resumo,	todos	os	casamentos,	

inclusive	entre	indivíduos	consanguíneos,	devem	ocorrer	aleatoriamente;

4)		todos	os	casais	da	população	são	igualmente	férteis	e	geram	o	mesmo	número	de	filhos;
5)		não	há	sobreposição	de	gerações	na	população,	isto	é,	elas	não	se	imbricam	ao	longo	do	

tempo,	porque	todos	os	indivíduos	devem	ter	a	mesma	idade	ao	casar;

6)		não	há	miscigenação	da	população	original	com	outra	imigrante,	que	apresente	frequências	
gênicas	diferentes	dela,	nem	emigração	diferencial,	isto	é,	a	saída	de	grupos	de	indivíduos	

com	frequências	gênicas	distintas	do	resto	da	população.	Em	outras	palavras,	a	população	

não	recebe,	nem	emite	um	fluxo	gênico	capaz	de	alterar	a	sua	composição	genética	inicial;

7)		os	genes	da	população	não	sofrem	mutação;
8)		ninguém	da	população	está	sob	pressão	seletiva,	pois	todos	os	indivíduos	são	igualmente	

viáveis,	não	existindo	fatores	que	aumentem	ou	diminuam	a	sobrevivência	de	indivíduos	

com	determinado	genótipo.

	 	 As	 condições	 estabelecidas	 no	 princípio	 de	 Hardy-Weinberg	 não	 são	 satisfeitas	

completamente	 por	 nenhuma	 população	 real.	 O	 processo	 	 evolutivo	 dos	 seres	 vivos,	 em	

termos	 mendelianos,	 ocorre	 	 justamente	 pelo	 fato	 da	 não	 obediência	 ao	 modelo	 teórico	

proposto	acima.	Apesar	da	desobediência	ao	modelo,	depois	de	as	populações	se	beneficiarem	

dos	efeitos	dos	fatores	evolutivos,	elas	buscam	um	novo	equilíbrio	genético,	a	fim	de	manter	a	

estabilidade	das	frequências	genotípicas.

	 	 O	princípio	de	Hardy-Weinberg	pode	ser	usado	para	determinar	a	frequência	de	cada	

alelo	de	um	par	ou	de	uma	série,	bem	como	as	frequências	de	homozigotos	e	heterozigotos	na	

população.

	 	 Considerando	 um	 par	 de	 alelos	 autossômicos	 (A, a),	 que	 apresenta	 as	 mesmas	

frequências	 entre	homens	 e	mulheres	de	uma	população	 teórica	 como	a	descrita	 acima,	 a	

frequência	 dos	 genes A e a	 podem	 ser	 calculadas	 a	 partir	 dos	 gametas	 que	 os	 indivíduos	

poderiam	produzir.

Sendo	p	=	frequência	do	alelo	A		e			q	=	frequência	do	alelo	a,	temos	que:	

           

	 	 Exemplo:	cor	da	flor	maravilha,	dominância	incompleta	-	proporção	esperada	será	de	

¼	-	AA;	2/4	-	Aa	e	¼	-	aa.

frequência	do	alelo	 5159,0
47862

2022)14582(1 =+==
x

xpB

frequência	do	alelo	 4841.0
47862

2022)13062(2 =+==
x

xqB

	 	 Nessa	 população,	 há	 uma	 probabilidade	 de	 0,5159	 de	 que	 os	 cromossomos	

portadores	desse	par	de	alelos,	qualquer	que	 seja	o	 indivíduo	 selecionado	aleatoriamente,	

tenham	o	gene B
1 e	uma	probabilidade	de	0,4841	de	que	tenham	o	B2.	Assim,	as	frequências	

dos	três	fenótipos	esperados	na	população	são:

	 	 As	frequências	genotípicas	seguem	uma	sequência	binomial,	ou	seja:	

p	+	q	=1	ou	que	(p	+	q)2	=	1

p2	+	2pq	+	q2   → p2	=	B1B1,		2pq	=	B1B2,			q
2		=	B2B2

	 	 De	acordo	como	o	princípio	de	Hardy-Weinberg,	as	frequências	gênicas	se	mantêm	

constantes	 ao	 longo	 das	 gerações	 em	 uma	 população	 teórica.	 Isso	 ocorre	 mesmo	 que	 as	

frequências	 genotípicas	 estejam	 alteradas,	 porque	 as	 proporções	 genotípicas	 atingirão	

equilíbrio	estável,	mostrando	uma	relação	constante	entre	si	através	do	tempo.	

	 	 O	equilíbrio	de	Hardy-Weinberg	pode	 ser	 verificado	nas	populações	por	meio	do	

Teste	de	qui-quadrado.	Quando é considerado apenas um par de alelos autossômicos, 

esse equilíbrio será atingido após uma geração de panmixia.

	 	 No	 caso	 de	 estudos	 com	 alelos	 múltiplos,	 é	 necessário	 aumentar	 o	 número	 de	

componentes	da	fórmula	(p	+	q	)2	=	1.

Genética de
populações
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	 	 Exemplo:	sistema	sanguíneo	ABO.

	 	 P	=	frequência	do	alelo	IA	;	q	=	frequência	do	alelo	IB	e	r	=	frequência	do	alelo	i,	

portanto	→ 	(p	+	q	+r)2	=	1	
	 	 Se	 os	 genes	 em	 estudo	 estiverem	nos	 cromossomos	 sexuais,	 será	 necessária	 uma	

abordagem	diferente	para	cada	um	dos	sexos. Em vista de os homens possuírem apenas um 

cromossomo	 X,	 eles	 não	 podem	 refletir	 uma	 distribuição	 binomial	 para	 uma	 combinação	

aleatória	de	pares	de	genes	ligados	ao	sexo,	como	as	mulheres.

	 	 O	equilíbrio	de	distribuição	dos	genótipos	para	um	caráter	ligado	ao	sexo,	onde	p	+	

q	=	1,	é	dado	por	p	+	q,	para	os	homens,	e	p2	+	2pq	+	q2,	para	as	mulheres.

FATorEs qUE AFETAM As FrEqUÊNCIAs GÊNICAs
	 	 Como	 as	 populações	 naturais	 estão	 sob	 ação	 de	 vários	 fatores	 ambientais,	 as	

frequências	gênicas	podem	ser	alteradas,	o	que	pode	levar	a	população	a	sair	do	equilíbrio.

Mutação 
	 	 Qualquer	alteração	súbita	e	aleatória	no	genótipo	de	um	indivíduo	pode	ser	definida	

como	mutação.	De	maneira	mais	restrita,	é	uma	alteração	no	próprio	material	genético,	mas	o	

termo	pode	ser	estendido	para	incluir	alterações	cromossômicas.	Sua	importância	em	genética	

de	populações	está	em	fornecer	novo	material	genético	sobre	o	qual	a	seleção	pode	operar,	

bem	como	alterar	as	frequências	gênicas.	

	 	 A	taxa	de	mutação		da	maioria	dos	genes	humanos	é	muito	baixa:	1	mutação	por	loco	

por	100.000	ou	1.000.000	de	espermatozoides	(10-5	ou	10-6).	

	 	 A	manutenção	na	população	de	alelos	surgidos	por	mutação	depende	da	ação	seletiva	

exercida	pelo	ambiente	contra	os	portadores	desses	genes;	fica	claro	que	mutação	e	seleção	

são	dois	mecanismos	intimamente	ligados	e		não	podem	ser	dissociados.	

seleção 
	 	 A	 seleção	natural	 age	 sobre	os	novos	 fenótipos	originados	por	mutação.	 Se	 esses	

indivíduos	 que	 apresentam	 o	 novo	 alelo	 se	 reproduzirem,	 haverá	 chance	 de	 esse	 alelo	 se	

manter	e	aumentar	sua	frequência	na	população	até	atingir	o	equilíbrio.		

	 	 Essa	capacidade	de	reprodução,	de	que	a	prole	é	 fértil,	mantendo	a	população,	é	

denominada “fitness” ou valor adaptativo. Nesse	caso,	há	a	união	do	ambiente	e	a	fertilidade.	

	 	 No	sentido	biológico,	o	valor	adaptativo	contribui	para	o	“pool”	gênico	da	próxima	

geração.	A	seleção	distorce	o	equilíbrio	de	Hardy-Weinberg	pelo	fato	de	que	a	população	entra	

em	equilíbrio	e	a	seleção	não	pode	favorecer	a	nenhum	dos	genótipos.

	 	 Apesar	de	a	seleção	atuar	contra	vários	tipos	de	alelos	(dominanes,	recessivos,	ligados	

ao	X),	ela	pode	ser	favorável	aos	heterozigotos	(vantagem do heterozigoto).		Um	exemplo	é	

a	anemia	falciforme,	em	que	os	heterozigotos	possuem	resistência	à	malária,	favorecendo-os	

em	regiões	do	oeste	da	África,	onde	há	grande	ocorrência	dessa	doença.

Fluxo gênico e migração
	 	 Quando	indivíduos	de	uma	população	se	deslocam	para	outra	e	lá	se	reproduzem,	

diz-se	que	ocorreu	fluxo	gênico.	Esse	mecanismo	de	alteração	das	frequências	gênicas	pode	

ocorrer	entre	populações	que	eram	separadas	e	posteriormente	se	uniram.	

	 	 O	fluxo	gênico	pode	alterar	a	frequência	gênica	e	fenotípica	de	uma	população,	pois	

essas	 frequências	flutuam	ao	 redor	de	um	valor	médio	que	 somente	 será	 alterado	quando	

ocorrer	algum	evento.	O	efeito	da	migração	depende	da	proporção	de	indivíduos	migrantes	e	

da	diferença	nas	frequências	alélicas	da	população	receptora	e	da	população	migrante.

deriva Genética 
	 	 A	cada	geração,	o	número	de	indivíduos	portadores	de	um	determinado	alelo,	seja	no	

estado	homozigótico	ou	heterozigótico,	apresenta	uma	variação,	de	modo	que	as	frequências	

gênicas	flutuam	ao	redor	de	uma	média.

	 	 Em	populações	grandes,	a	deriva	é	não	direcional	e	de	pequena	magnitude;	espera-se	

que	varie	dentro	de	limites	estreitos	acima	e	abaixo	da	média.	Nas	pequenas	populações,	toda	

a	prole	pode,	devido	apenas	ao	acaso,	ser	do	mesmo	genótipo	com	relação	a	um	determinado	

par	de	alelos.

	 	 A	deriva	genética	causada	por	uma	pequena	quantidade	de	indivíduos	que	migraram	

e formaram uma nova população é denominada princípio do fundador. A formação de 

uma	nova	população	pela	emigração	de	uma	amostra	tão	pequena,	como,	por	exemplo,	50	

indivíduos,	pode	ser	esperada	e	levar,	puramente	ao	acaso,	a	uma	frequência	gênica	diferente	

na	próxima	geração.	

Endogamia
	 	 Cruzamentos	preferenciais	positivos	(endogamia)	resultam	em	um	rápido	aumento	

nas	 frequências	 de	 homozigotos.	Os	 cruzamentos	 preferenciais	 negativos	 (entre	 genótipos	

diferentes,	exogamia)	aumentam	a	frequência	de	heterozigotos.	O	máximo	de	endogamia	é	a	

autofecundação.

	 	 Se	as	populações	obedecessem	às	premissas	consideradas	para	o	equilíbrio	de	Hardy-

Weinberg,	haveria	uma	estabilidade	genética	que	permaneceria	inalterada	através	do	tempo.	

As	 populações	 apresentariam	uma	 fixidez	 genética,	 isto	 é,	 uma	 inércia	 evolutiva,	 pois	 não	

estariam	sujeitas	 aos	 fatores	evolutivos	 capazes	de	alterar	 as	 frequências	gênicas	 (mutação,	

seleção,	fluxo	gênico	de	populações	migrantes	e	deriva	genética).

Genética de
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PROPOSTA DE ATiViDADE

1)		O	 teste	 de	 sensibilidade	 à	 feniltiocarbamida	 (PTC)	 foi	 realizado	 em	 um	 grupo	 de	 212	
estudantes.	Os	 resultados	mostraram	 que	 149	 eram	 sensíveis	 e	 63	 eram	não	 sensíveis.	

Calcule	as	frequências	alélicas	de	T e t.	Considere	que	a	população	está	em	equilíbrio.

2)		A	alcaptonúria	é	um	erro	metabólico	que	resulta	da	expressão	homozigota	de	um	alelo	
autossômico	recessivo	e	ocorre	em	cerca	de	1	em	1.000.000	de	pessoas.	Qual	a	proporção	

de	heterozigotos	(portadores)	na	população?

3)		Por	que	o	polimorfismo	entre	HbbA Hbb
S	(para	anemia	falciforme)	tem	sido	mantido	em	

populações	africanas?

4)		Quais	fatores	alteram	o	equilíbrio	de	Hardy-Weinberg?	Comente	sobre	cada	um	deles.

Anotações

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM
     você deverá entender:
•	 de	 que	 forma	 pode	 ser	 analisada	 a	 transferência	 da	 informação	 genética	 de	 caracteres	

mensuráveis.

CoNCEITos GErAIs
	 	 Diversos	caracteres	nos	mais	diferentes	organismos	podem	ser	divididos	em	classes	
fenotípicas	 distintas,	 como,	 por	 exemplo,	 flor	 branca	 ou	 vermelha;	 ervilha	 lisa	 ou	 rugosa;	
indivíduo	normal	ou	albino.	Esse	tipo	de	variação,	na	qual	o	caráter	apresenta	apenas	estados	
contrastantes,	é	chamado	variação fenotípica descontínua.	Entretanto,	quando	observamos	
os	 indivíduos	 das	 populações	 naturais,	 podemos	 identificar	 que,	 para	 muitos	 de	 seus	
caracteres,	a	variação fenotípica observada	entre	os	indivíduos	é	contínua (figura	1),	ou	seja,	
os	 fenótipos	dos	 indivíduos	não	podem	ser	divididos	em	classes	distintas,	pois	apresentam	
diferenças	graduais.	Os	caracteres	que	apresentam	essa	distribuição	contínua	de	fenótipos	são	
chamados caracteres quantitativos ou caracteres métricos,	enquanto	a	variação	fenotípica	
desses caracteres é chamada variação quantitativa ou variação contínua.	Esses	caracteres	
são,	em	geral,	controlados	por	alelos	de	vários	genes,	cada	qual	com	um	pequeno	efeito	no	

fenótipo,	sendo,	assim	ditos	poligênicos.	

Figura 1. distribuição de frequência para o caráter cor de flores (fenótipo qualitativo) e peso corporal 
(fenótipo quantitativo).

Genética
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Poligenes	são	genes	com	pequeno	efeito	em	um	caráter	particular	que	podem	suplementar	uns	

aos	outros,	produzindo	efeitos	quantitativos mensuráveis.

	 	 Além	do	controle	genético,	os	caracteres	quantitativos	podem	ser	influenciados	por	

fatores	ambientais,	possuindo,	assim,	herança multifatorial.	Com	relação	ao	tamanho,	por	

exemplo,	 indivíduos	bem	alimentados	 têm	uma	chance	maior	de	alcançar	a	altura	máxima	

condicionada	 por	 seu	 genótipo	 do	 que	 indivíduos	 subnutridos.	 O	 estudo	 dos	 caracteres	

quantitativos	utiliza,	em	muitas	situações,	a	estatística.	Os	fenótipos	mensuráveis	observados	

não	apresentam	classes	fenotípicas	distintas,	como	no	caso	dos	caracteres	qualitativos.	Há	a	

necessidade	da	estimativa	de	médias,	variância,	coeficiente	de	regressão,	correlação,	dentre	

outros.

qual é o interesse de se estudar a genética quantitativa?
•	 Muitas	doenças	genéticas	têm	herança	complexa	(diabetes,	hipertensão	arterial,	transtornos	

mentais,	insuficiência	renal,	etc.);

•	 uma	mesma	manifestação	clínica	pode	ter	causas	genéticas	múltiplas;	

•	 a	maioria	das	características	variáveis	com	componentes	genéticos	tem	variação	quantitativa	

(peso,	altura,	índice	de	massa	corpórea,	atividade	metabólica,	caracteres	biométricos,	etc.).

Interações Alélicas dos poligenes
	 	 De	forma	similar	aos	caracteres	qualitativos,	os	poligenes	também	possuem	interações	

alélicas,	que	podem	ser	aditiva,	dominante	e	sobredominante.

	 	 Considerando-se	 um	modelo	 de	 um	 loco	 com	 dois	 alelos	 (A1	 e	 A2),	 em	 que	 A1 

representa o alelo efetivo e A2	o	alelo	não	efetivo;	considerando-se	os	três	genótipos	A1A1,	A1A2 

e A2A2,	pode-se	realizar	a	seguinte	representação	gráfica:

	 	 Nesse	esquema,	m representa	o	ponto	médio	entre	os	dois	genótipos	homozigóticos,	

a	mede	a	distância	de	cada	genótipo	homozigótico	em	relação	à	média	e	d refere-se	à	distância	

do	 valor	 do	heterozigoto	 em	 relação	 à	média.	 Assim,	 quando	d	=	0,	 a	 interação	 alélica	 é	

aditiva,	ou	seja,	cada	alelo	contribui	com	um	pequeno	efeito	 fenotípico	que	é	somado	aos	

efeitos	dos	demais	alelos.	Quando	d	=	a,	temos	dominância	completa.	Quando	0	<	d	<	a,	a	

interação	alélica	é	dominância	parcial.	Quando	>	a,	então	a	interação	alélica	predominante	é	a	

sobredominância.	Como	os	caracteres	quantitativos	são	condicionados	por	vários	genes,	cada	

um	contribuindo	com	uma	parcela	no	valor	fenotípico	mensurável	final,	o	tipo	de	interação	

que	determinamos	é	a	predominante,	ou	seja,	da	maioria	dos	genes	associados	a	um	fenótipo	

específico.	

Exercício resolvido 1 
Considerando-se	 os	 seguintes	 valores	 médios	 dos	 genótipos	 parentais	 e	 da	 progênie	

heterozigota	(híbrida),	quanto	ao	conteúdo	de	óleo	de	girassol,	

determine	a	interação	alélica	predominante.

Resolução:	A	média	dos	valores	médios	das	populações	parentais	é:

Logo	m=35.	Como	d =	F1-m,	logo	d=35-35	=	0.	

Esse	 valor	 corresponde	 à	 interação	 alélica	 predominante	 do	 tipo	 aditiva.	 Nessa	 interação,	

F1=F2.

variação e variância
	 	 Considerando-se	um	caráter	quantitativo	como	altura	ou	peso,	se	duas	populações	

têm	médias	fenotípicas	diferentes,	a	causa	dessa	variação	tem	natureza	genética	ou	ambiental?	

Para	 responder	 a	 essa	 questão,	 as	 duas	 populações	 precisam	 estar	 submetidas	 ao	mesmo	

ambiente	 (fazenda,	 criadouro	 de	 peixes,	 etc.).	 Uma	 forma	 de	 determinação	 da	 influência	

dos	fatores	genéticos	e	ambientais	em	um	determinado	caráter	quantitativo	é	o	emprego	da	

estatística	(matéria	primordial	para	a	compreensão	da	genética	quantitativa)	com	o	cálculo	das	

variâncias	das	diferentes	populações	em	estudo.	A	variância	(s2)	é	um	parâmetro	estatístico	

que	indica	a	variabilidade	de	um	grupo	de	medidas.	É	o	desvio	quadrado	médio	da	média,	é	

expressa	em	unidades	ao	quadrado:	

∑	(xi	–	média)2	/	(n	–	1)

ou	seja,

s2	=	SQ	/	(n-1).

Genética
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	 	 Calcula-se	 a	 variância	 subtraindo-se	 cada	 valor,	 cada	 medida,	 pelo	 valor	 médio,	

elevando-se	ao	quadrado	o	valor	obtido.	Somam-se	todos	os	desvios	quadrados.	Divide-se	essa	

soma	pelo	número	de	medidas	originais	menos	1.

	 	 Outro	parâmetro	estatístico	é	o	desvio	padrão	(s),	que	é	definido	como	a	raiz	quadrada	

da	variância.	A	vantagem	que	apresenta	sobre	a	variância	é	a	de	permitir	uma	interpretação	

direta	da	variação	do	conjunto	de	dados,	pois	o	desvio	padrão	é	expresso	na	mesma	unidade	

que	a	variável	(Kg,	cm,	etc).	É	representado	por	“s”	e	calculado	por:

s	=	√∑	(	xi	–	média)
2/	(n	–	1),	ou	simplesmente	s	=	√s2.

Tipos de variância
Variância fenotípica	é	a	variância	total	da	população.	Inclui	efeitos	genéticos	e	não	genéticos.	

Ela pode ser representada por V
F
.

Variância genética	 é	 a	 variância	 resultante	 das	 diferenças	 genéticas	 existentes	 entre	 os	

indivíduos	 da	 população.	 Exclui	 a	 variação	 causada	 por	 fatores	 ambientais.	 Ela	 pode	 ser	

representada por V
G
.

Variância ambiental	é	a	variância	decorrente	do	efeito	do	ambiente.	Ela	pode	ser	representada	

por V
E
.

	 	 Portanto	pode-se	representar	a	Variância	total	de	uma	característica	quantitativa	com	

a	fórmula:

V
F=

 V
G 

+ V
E

	 	 Por	sua	vez,	a	variância	genética	é	composta	pelo	efeito	aditivo	e	de	dominância	dos	

genes:

V
G=

 V
A 
+ V

D

Variância genética aditiva ( V
A
)	é	a	variância	que	compreende	os	efeitos	aditivos	de	genes	no	

fenótipo,	os	quais	podem	ser	somados	para	determinar	o	efeito	geral	no	fenótipo.	Ou	seja,	

refere-se aos lócus	de	genes	com	interação	alélica	aditiva.	

Variância genética dominante ( V
D
)	é	a	variância	que	compreende	o	efeito	de	genes	com	

componente	 dominante,	 os	 quais	 podem	 ser	 somados	 para	 determinar	 o	 efeito	 geral	 no	

fenótipo.	Ou	seja,	refere-se	aos	lócus	de	genes	com	interação	alélica	de	dominância.

A herdabilidade
	 	 Um	 dos	 parâmetros	 genéticos	 mais	 úteis	 para	 os	 melhoristas	 é	 a	 estimativa	 da	

herdabilidade	(H2).	Ela	reflete	a	proporção	da	variação	fenotípica	que	pode	ser	herdada.	

	 	 Podem-se	 determinar	 dois	 tipos	 de	 herdabilidade	 –	 a	herdabilidade no sentido 

amplo (H2) e a herdabilidade no sentido restrito (h2):

H2=(VG/VF)	X	100

h2=(VA/VF)	X	100

	 	 A	herdabilidade	no	 sentido	 amplo	 leva	 em	conta	 toda	 a	 variância	 genética,	 tendo	

importância	para	o	melhoramento	genético	de	plantas	com	propagação	vegetativa,	pois,	nesse	

caso,	 o	 genótipo	 é	 integralmente	 herdado.	 A	 herdabilidade	 no	 sentido	 restrito	 considera	

somente	a	variância	genética	aditiva,	que	é	fixada	pela	seleção,	sendo	a	mais	importante	para	

os	melhoristas.	

	 	 Uma	das	grandes	utilidades	da	herdabilidade	é	a	determinação	do	ganho	genético	

com	uma	seleção	antes	que	ela	seja	feita.	Em	geral,	emprega-se	a	seleção	em	uma	população	

F2	 de	 dois	 tipos	 parentais	 homozigotos	 contrastantes.	 Nessa	 população,	 encontramos	

variabilidade,	 variância	 genética.	 Dessa	 forma,	 quando	 queremos	 determinar	 o	 progresso	

genético	ou	ganho	genético	(Δg)	com	uma	seleção,	devemos	inicialmente	determinar	a	média	

dos	 indivíduos	selecionados	(Ms),	de	uma	população	 inicial	 (M0),	para	a	reprodução.	Esses	

indivíduos	 selecionados	 são	 aqueles	 que	 apresentam,	 do	 ponto	 de	 vista	 do	melhorista,	 as	

melhores	características,	ou	seja,	os	melhores	indivíduos	de	uma	população,	considerando-se	

uma	dada	característica	mensurável	(por	exemplo,	produção	de	ovos).	Assim,	temos	que:

Δg	=	h
2.ds

onde	ds	é	o	diferencial	de	seleção	(Ms-M0).	O	diferencial	de	seleção	reflete	a	superioridade	dos	

indivíduos	selecionados	em	relação	a	todos	os	indivíduos	da	população.

Conhecendo-se o	Δg	(ganho	genético	com	a	seleção),	pode-se	inferir	a	média	da	descendência	

do	cruzamento	dos	indivíduos	selecionados	(Mm):

Mm=	M0	+	Δg

Exercício resolvido 2

Um	grupo	de	galinhas	adultas	tem	média	de	peso	de	3	Kg.	Os	indivíduos	selecionados	para	a	

reprodução	apresentaram	a	média	de	3,27	Kg.	A	geração	descendente	apresentou	média	de	

peso	3,1	Kg.	Faça	uma	estimativa	da	herdabilidade	relativa	ao	ganho	de	peso	da	ave	adulta.

Resolução: 

•	 Sabendo-se	 que	 a	 geração	 descendente	 (melhorada)	 apresentou	 média	 de	 peso	 3,1,	

podemos calcular o valor do Δ
g.

•	 Mm = M
0
+Δ

g
,	logo	3,1 = 3 + Δ

g,	que resulta que	Δg 
= 3,1 – 3,0 = 0,1.

•	 Sabendo-se	que Δ
g
 = h2.ds,	podemos	calcular:	

•	 ds = M
s
-M

0
,	onde	ds =	3,27	–	3	=	0,27.

Genética
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•	 Assim,	h2= Δ
g
/ ds, ou	seja,	h2 = 0,1/0,27 → h2 = 0,37.

Endogamia
	 	 A	endogamia	é	um	sistema	de	acasalamento	em	que	 indivíduos	mais	 aparentados	

entre	si	do	que	a	média	da	população	são	utilizados	como	pais	da	próxima	geração.

	 	 Esse	 fenômeno	 pode	 ocorrer,	 por	 exemplo,	 pelas	 tentativas	 dos	 criadores	 em	

obter	 animais	 que	 imprimam	 suas	 características	 raciais	 a	 seus	 descendentes	 (imprinting 

ou	 prepotência),	 ou,	 então,	 pelo	 fato	 de	 que	 em	 populações	 pequenas	 as	 opções	 para	

acasalamento	serem	reduzidas.

	 	 A	endogamia	tem	como	principal	efeito	o	aumento	da	homozigose e a diminuição da 

variação	dos	genes	transmitidos	pelos	reprodutores,	ocasionando	na	produção	de	organismos	

mais	 uniformes.	 No	 entanto	 a	 endogamia	 pode	 levar	 a	 sérios	 problemas	 reprodutivos	 e	

produtivos,	levando	à	“depressão	endogâmica”.

PROPOSTA DE ATiViDADE

1)	Descreva	exemplos	de	caracteres	quantitativos.

Anotações

oBJETIvos dE AprENdIZAGEM

     você deverá entender:
•	 e	desenvolver	atividades	práticas	e	exercícios	sobre	os	principais	temas	de	genética, 
geral	e	humana.

práTICA 1 – MoNTAGEM dE CArIÓTIpo hUMANo
Introdução
  A padronização da nomenclatura dos cromossomos humanos foi feita por 
meio	das	Conferências	de	Denver	(1960),	Londres	(1963),	Chicago	(1966),	Paris	(1971)	
e	Cidade	do	México	(1976),	até	a	criação	do	Sistema	Internacional	para	Nomenclatura	
da	Citogenética	Humana	-	ISCN	-	(1978),	aprimorado	para	técnicas	de	alta	resolução	
(1981)	e	atualizado	na	edição	de	1985.	
	 	 Os	 principais	 pontos	 estabelecidos	 pelo	 ISCN	 são:	 a)	 os	 cromossomos	
são	 identificados	 pelo	 seu	 tamanho	 e	 pela	 posição	 do	 centrômero:	 metacêntrico,	
submetacêntrico	e	acrocêntrico;	b)	são	arrumados	em	pares	homólogos,	em	ordem	
decrescente	de	 tamanho;	 c)	os	pares	 autossômicos	 são	numerados	de	1	 a	22,	 e	os	
sexuais	identificados	pelas	letras	X	e	Y.
	 	 Os	 cromossomos	 são	 reunidos	em	grupos	designados	por	 letras	de	A	a	G:	
grupo A:	 cromossomos	 1	 (metacêntrico),	 2	 (submetacêntrico)	 e	 3	 (metacêntrico);	
grupo B:	pares	4	e	5,	ambos	submetacêntricos;	grupo C:	pares	de	6	a	12	e	X	(quantos	
houver),	todos	submetacêntricos;	grupo D:	pares	13	a	15,	todos	acrocêntricos;	grupo 

E:	par	16	(quase	metacêntrico)	e	pares	17	e	18	(submetacêntricos);	grupo F:	pares	19	
e	20,	são	os	menores	metacêntricos;	grupo G:	pares	21	e	22	e	Y	(quantos	houver),	são	
os	menores	acrocêntricos.
	 	 A	 representação	 cariotípica	 é	 feita	 escrevendo-se	 o	 número	 total	 de	
cromossomos,	 seguido	 de	 uma	 vírgula;	 em	 seguida,	 designam-se	 os	 cromossomos	
sexuais	presentes.	Exemplos:	a)	46,XX;					b)	46,	XY.

Quando	 houver	 uma	 alteração	 no	 número	 de	 cromossomos,	 o	 cariótipo	
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será	 representado	 pela	 fórmula	 acima,	 acrescido	 de	 uma	 segunda	 vírgula,	

e	 o	 cromossomo	 extra	 ou	 ausente	 será	 precedido	 do	 sinal	 +	 ou	 -,	 exceção	

feita	 para	 os	 sexuais.	 Exemplos:	 a)	 47,XY,+21;	 b)	 45,XY,	 -22;	 c)	 47,XXY; 

d)	45,X

	 	 Em	casos	de	mosaicos,	as	linhagens	são	designadas	separadas	por	uma	barra.	

Exemplos:	a)	47,XY,+21/46,XY;	b)46,XX/46,XY.

	 	 Os	sinais	colocados	depois	do	número	do	cromossomo	significam	aumento	

ou	 diminuição	 de	 um	 dos	 braços	 do	 cromossomo.	 Exemplos:	 a)	 46,XY,16q+;	 	 b)	

47,XX,+16q+.

	 	 As	 alterações	 estruturais	 são	 representadas	 por	 letras	 ou	 grupos	 de	 letras	

minúsculas,	colocadas	após	o	número	do	cromossomo:

Montagem do cariótipo
a) materiais:	tesoura,	cola,	papel	cartão,	placa	metafásica	(fotomicrografia).	

b) métoDo De trabalho: no	papel	cartão,	faça	a	ficha	para	montagem	do	cariótipo,	conforme	

anexo;	conte	os	cromossomos	da	placa	metafásica,	(a	melhor	maneira	é	contornar	com	

lápis	os	cromossomos	em	grupos	de	10);	recorte	cada	cromossomo,	formando	retângulos	

(não	é	necessário	contorná-los);	arrume-os	em	grupos,	conforme	a	descrição	anterior;	dê	

o	resultado,	anotando-o	no	respectivo	formulário.

Obs.:	 Com	 a	 coloração	 convencional	 (Giemsa),	 não	 se	 consegue	 identificar	 cada	

cromossomo.	Portanto	os	únicos	pares	que	podemos	colocar	 separados,	em	virtude	de	

suas	morfologias,	são	os	pares	1,	2,	3	e	16.

práTICA 2 – Isolamento de dNA de morango 
(Retirado	e	adaptado	do	método	de	Diane	Sweeney	(2001).	Biology:	Exploring	Life,	

Pearson	Education)

Introdução
	 	 Os	morangos	que	consumimos	são	plantas	denominadas	Fragaria X ananassa 

(morangueiro	agrícola	mais	comum).	Essas	plantas	pertencem	à	família	Rosaeae,	ou	seja,	

são	 da	mesma	 família	 das	 rosas	 que	 enfeitam	muitos	 jardins.	 Elas	 se	 reproduzem,	

principalmente,	por	meio	do	estolão,	que	é	um	ramo	que	cresce	paralelo	ao	chão,	

gerando	brotos	de	novas	plantas.	As	variedades	de	morangos,	que	consumimos	hoje	

são resultado de cruzamentos de espécies diferentes que ocorriam naturalmente na 
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Europa	(França	e	Rússia)	e	nas	Américas	 (Chile	e	Estados	Unidos).	Uma	das	 razões	

de	se	trabalhar	com	morangos	é	que	eles	se	prestam	muito	bem	à	extração	de	DNA,	

porque	 são	 muito	 macios	 e	 fáceis	 de	 homogeneizar.	 Morangos	 maduros	 também	

produzem	 pectinases	 e	 celulases,	 que	 são	 enzimas	 que	 degradam	 a	 pectina	 e	 a	

celulose,	respectivamente,	presentes	nas	paredes	celulares	das	células	vegetais.	Além	

disso,	os	morangos	comerciais	possuem	muito	DNA	e	seu	conjunto	de	cromossômico	

é	octoploide	(8	conjuntos	de	cromossomos	=	56	cromossomos).

objetivos
	 	 Realizar	a	extração	de	DNA	genômico	de	um	organismo.	Observar	moléculas	

de	DNA	e	discutir	a	utilização	do	método.

Material
1.	 1	saco	plástico	tipo	“zip	loc”	

1.	 1	morango	(fresco	ou	congelado)	

2.	 10	mL	de	solução	de	extração	de	DNA	(veja	como	fazer	abaixo)	

3.	 Aparato	filtrante:	1	filtro	de	papel	com	funil	ou	1	filtro	de	pano	ou	gaze	

4.	 Álcool	etílico	gelado	(pode	ser	álcool	70º	g.l.)	

5.	 1	tubo	de	ensaio	limpo	

6.	 1	bastão	de	vidro	ou	1	palito	de	madeira	

7.	 Solução	de	Extração:

a.	 5	mL	de	detergente	(de	preferência	sem	corantes)	

b.	 1,5	g	de	NaCl	(sal	de	cozinha)	=	2	colheres	de	chá	

c.	 90	mL	de	água	(H2O)	(de	preferência	mineral)

MÉTodo
1.	 Coloque	um	morango,	previamente	lavado	e	sem	as	sépalas	(as	folhinhas	verdes),	

em	um	saco	zip	loc.	

1.	 Esmague	o	morango	com	o	punho	por,	no	mínimo,	2	minutos.	

2.	 Adicione	a	solução	de	extração	ao	conteúdo	do	saco.	

3.	 Misture	tudo,	apertando	com	as	mãos,	por	1	minuto.	

4.	 Derrame	o	extrato	no	aparato	filtrante	e	deixe	filtrar	diretamente	dentro	do	tubo.	

Não	encha	totalmente	o	tubo;	encha	somente	até	1/8	do	seu	volume	total.	

5.	 Derrame devagar	o	álcool	gelado	no	tubo,	até	que	ele	atinja	a	metade	da	sua	

capacidade.		

6.	 Mergulhe	o	bastão	de	vidro	ou	o	palito	de	madeira	dentro	do	tubo,	no	local	onde	

a	camada	de	álcool	faz	contato	com	a	camada	de	extrato.	

7. Mantenha o tubo no nível dos olhos para ver o que está acontecendo.
 resultaDos

	 Assim	que	 os	 participantes	 derramarem	o	 etanol	 gelado	no	 extrato	 de	morango,	 serão	

visíveis	 fitas	 brancas	 muito	 finas	 de	 DNA,	 que	 se	 formarão	 na	 interface	 entre	 as	 duas	

camadas.	Agitando-se	o	DNA	que	se	formou	na	camada	de	etanol,	este	formará	fibras,	como	

as	de	algodão,	que	grudarão	no	objeto	que	se	está	usando	para	misturar	(bastão	de	vidro	

ou	madeira).

QUESTÕES

1.	 O	que	ocorre	quando	se	coloca	o	detergente?	

1.	 O que ocorre quando se coloca o sal? 

2.	 O que ocorre quando se coloca o etanol? 

3.	 O	 que	 se	 espera	 quando	 se	 coloca	 o	 etanol	 em	 diferentes	 temperaturas,	 por	

exemplo	10º,	4º	e	–10ºC?

4.	 Quais	as	finalidades	da	extração	do	DNA	nos	seres	humanos?

5.	 Durante	o	processo	de	extração,	as	moléculas	de	DNA	podem	se	quebrar?

práTICA 3 – estudos genéticos com Drosophila melanogaster: 
mendelismo, herança ligada ao sexo e ligação

Introdução
  Os	 insetos	 da	 ordem	Diptera,	 denominados	Drosophila melanogaster, são 
encontrados	em	quase	todas	as	partes	do	planeta.	Por	se	alimentarem	de	frutas	em	
decomposição,	são	conhecidos	como	“moscas	das	frutas”.	Elas	constituem	excelente	
material	 para	 estudo	 genético	 em	 laboratórios,	 pois	 oferecem	 grandes	 vantagens	
sobre	outros	organismos,	 já	que	possuem	ciclo	de	vida	 curto,	 variando	de	12	a	15	
dias,	 favorecendo	 a	obtenção	de	um	grande	número	de	 gerações	 em	um	pequeno	
espaço	de	 tempo;	produzem	grande	número	de	descendentes;	exigem	alimentação	
simples	e	barata,	podendo	ser	 	mantidas	em	um	meio	de	cultura	contendo	apenas	
banana,	 ágar,	 fermento	 de	 pão	 e	 nipagin	 (fungicida	 que	 evita	 a	 contaminação	 do	
meio);	 são	 conhecidos	 muitos	 tipos	 mutantes,	 com	 características	 fenotípicas	 que	
podem	ser	 facilmente	observadas	a	olho	nu	ou	sob	 lupa;	apresentam	um	pequeno	
número	de	cromossomos,	o	que	vem	favorecer	o	seu	estudo;	a	diferenciação	entre	
machos	e	fêmeas	é	relativamente	simples	e	pode	ser	feita	considerando-se	os	seguintes	

caracteres:
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machos:	são	menores	do	que	as	fêmeas;	têm	a	extremidade	do	abdômen	arredondada	

e	escura;	apresentam	pentes	sexuais	(tarsais)	no	primeiro	segmento	tarsal	(formado	

por	um	agrupamento	de	cerdas);	possuem	placa	anal	e	cerdas	copuladoras	na	porção	

ventral.

fêmeas:	são	maiores	do	que	os	machos;	têm	a	extremidade	do	abdômen	pontiaguda	e	

clara;	não	possuem	pentes	sexuais;	possuem	placa	anal	e	ovopositor.

Material
Várias	linhagens	de	D. melanogaster.

Metodologia
obtenção Da geração F

1
:

-	Inicialmente,	serão	selecionados	10	casais	homozigotos	para	o	caráter	a	ser	estudado,	

tomando-se	 o	 cuidado	de	 se	 trabalhar	 com	 fêmeas	 virgens.	 Esses	 casais	 devem	 ser	

mantidos	em	vidros	com	meio	de	cultura;

-	a	observação	dos	vidros	onde	as	moscas	serão	mantidas	deve	ser	diária;		

-	ao	surgirem	as	primeiras	larvas,	deve-se	adicionar	fermento	ao	meio;

-	dois	dias	após	o	aparecimento	das	primeiras	pupas,	os	pais	Devem ser eliminaDos;

- deve-se anotar as características fenotípicas de todas as moscas F1	 que	 surgirem	

dentro	de	um	prazo	máximo	de	10	dias.	As	moscas	já	analisadas	devem	ser	eliminadas.

obtenção Da geração F
2
:

- Quando as moscas F1	emergirem,	as	equipes	de	trabalho	deverão	separar	10	fêmeas	

(virgens)	e	10	machos	que	serão	colocados	em	novo	vidro	com	meio	de	cultura;	

-	tais	moscas	serão	os	pais	da	geração	F2	.	Deve-se	anotar	no	vidro	o	tipo	de	cruzamento	

(fenótipos	envolvidos)	e	que	se	trata	de	um	cruzamento	entre	moscas	F1		(F1	 X F1	)	–	

AnOtAr O fenótipO dAs mOscAs f1;

- quando aparecerem larvas no vidro do cruzamento F1	X F1	,	deve-se	adicionar	fermento	

ao	meio;

-	dois	dias	após	o	aparecimento	das	pupas	nesses	frascos,	os	pais	Deverão ser eliminaDos;

-	conforme	forem	emergindo	as	moscas	F2,	suas	características	fenotípicas	e	seu	sexo	

deverão	ser	observados	durante	os	10	primeiros	dias.	As	moscas	já	analisadas	deverão	

ser	eliminadas;	

-	no	mínimo	200	moscas	F2	deverão	ser	analisadas.

análise estatística

-	Após	a	coleta	de	todos	os	dados,	deverá	se	proceder	a	análise	estatística	por	meio	do	

teste	de	qui-quadrado	(c2).

Meio de cultura para D. melanogaster

-	12	g	de	ágar;	1300	mL	de	água;	100	g	de	mel;	120	g	de	fubá;	30	mL	de	Nipagin	a	10%.

PreParo:

-	colocar	1000	mL	de	água	para	ferver;

-	dissolver	o	ágar	e	o	fubá	nos	30	mL	da	água	restante	e,	em	seguida,	transferi-los	para	

a	água	fervente;

-	ferver	por	cerca	de	10	minutos;

-	adicionar	o	mel	e	o	Nipagin	e	ferver	por	mais	5	minutos;

-	em	frascos	de	boca	larga	esterilizados,	distribuir	uma	camada	de	aproximadamente	

1,5	cm	de	espessura	do	meio	de	cultura	ainda	quente;

-	guardar	em	temperatura	ambiente	em	local	seco	e	escuro;

-	no	dia	da	sua	utilização,	acrescentar	algumas	gotas	de	uma	solução	contendo	água	e	

fermento	biológico	(fermento	de	pão).

práTICA 4 – GENÉTICA dE popUlAÇÕEs
objetivo –	 utilizar	 materiais	 de	 fácil	 acesso	 para	 simular	 fenótipo	 e	 genótipo	 de	

populações	 naturais	 para	 realizar	 os	 cálculos	 de	 frequências	 gênicas	 genotípicas	 e	

teorema	de	Hardy-Weinberg,	realizando	teste	de	qui-quadrado.

Desenvolvimento –	será	necessário	montar	as	populações	parentais	abaixo,	utilizando	

botões	 de	 pressão.	 Será	 analisado	 um	 loco	 codominante	 com	 dois	 alelos	 (azul	 e	

branco).	Cada	parte	do	botão	será	considerada	um	alelo	–	assim,	os	indivíduos	azuis	

são	compostos	por	duas	metades	do	botão	(homozigoto),	o	mesmo	para	os	brancos;	

os	 indivíduos	 azuis-brancos	 (heterozigotos)	 são	 compostos	por	uma	metade	 azul	 e	

outra	 branca.	 Cada	 população	 será	 entregue	 aos	 alunos	 dentro	 de	 um	 saco.	 	 Eles	

deverão	realizar	a	contagem	de	cada	cor,	anotar	e	realizar	os	cálculos	das	frequências	

genotípicas	e	gênicas.	

a)	Determine	a	frequência	gênica	e	genotípica	nas	populações.
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b)	Comparação	das	frequências	esperadas	com	as	frequências	no	equilíbrio	de	Hardy-Weinberg	

com	as	frequências	observadas	para	os	parentais.

c)	Comparação	das	frequências	esperadas	no	equilíbrio	de	Hardy-Weinberg	com	as	frequências	

observadas	da	geração	F1.	Proceder	100	 retiradas,	 ao	acaso,	dos	genótipos;	anotar	

os	resultados	observados	e	compará-los	com	os	esperados	para	essa	geração	filial;	

analisar	 se	 a	 população	 continua	 ou	 não	 em	 equilíbrio	 de	 Hardy-Weinberg;	 e	

discutir	os	resultados.	

Tabela	de	qui-quadrado:

QUESTÕES

1)	A	acondroplasia,	um	tipo	de	nanismo,	é	causada	por	alelo	dominante	A.	Um	casal	de	
anões	acondroplásicos	tem	três	filhos,	dois	são	anões	e	um	tem	estatura	normal.	A	
mulher	acondroplásica	já	teve	um	aborto	espontâneo	(o	feto	era	anão).	Como	esses	
fatos	podem	ser	explicados?	Qual	o	genótipo	dos	três	filhos.	Qual	a	probabilidade	

do	próximo	filho	do	casal	ser	uma	criança	com	estatura	normal?	

2)	O	heredograma	abaixo	está	relacionado	com	uma	desordem	humana.	Qual	o	modo	

de	 herança?	 Justifique	 sua	 resposta.	 De	 acordo	 com	 a	 sua	 hipótese,	 escreva	 os	

genótipos	dos	indivíduos	deste	heredograma:

3)	 O	 albinismo	 é	 herdado	 de	 uma	 forma	 Mendeliana	 simples	 como	 um	 caráter	

monogênico	recessivo.	Uma	mulher,	cujo	pai	é	albino,	pretende	se	casar	com	um	

homem	cujo	avô	é	albino.	Qual	é	a	probabilidade	desse	casal	ter	uma	criança	albina?

4)	 O	daltonismo	para	o	verde	e	vermelho	em	seres	humanos	é	causado	pelo	gene	d 

ligado	ao	X.	Uma	mulher	com	visão	normal,	cujo	pai	era	daltônico,	casa-se	com	

um	homem	daltônico.	Pergunta-se:	a)	Quais	os	genótipos	possíveis	para	a	mãe	do	

homem	daltônico?	b)	Qual	é	o	genótipo	da	mulher?	c)	Qual	é	a	probabilidade	de	

que	o	primeiro	filho	desse	casal	seja	um	menino	daltônico?	

5)	 O	gene	que	determina	altura	em	galinhas	está	localizado	no	cromossomo	Z.	O	alelo	

dominante D	 confere	 altura	normal,	 e	o d	 animal	 anão.	Do	 cruzamento	de	um	

macho	normal	com	uma	fêmea	anã,	foram	obtidos	10	pintinhos.	Qual	a	condição	e	

a	probabilidade	de	que	os	10	pintinhos	sejam	do	sexo	feminino	e	anões?

6)	 A	catarata	nos	olhos	e	a	 fragilidade	óssea	excessiva	parecem	depender	de	genes	

dominantes	 localizados	em	diferentes	cromossomos.	Um	homem	com	catarata	e	

ossos	normais,	cujo	pai	tinha	olhos	normais,	casou	com	uma	mulher	sem	catarata,	

mas	com	fragilidade	óssea.	O	pai	dela	tinha	ossos	normais.	Qual	é	a	probabilidade	

de	que	a	primeira	criança	do	casal:	a)	não	apresente	essas	duas	anormalidades;	b)	

tenha	catarata,	mas	não	apresente	fragilidade	óssea;	c)	tenha	fragilidade	óssea,	mas	

não	tenha	catarata;	d)	apresente	as	duas	anormalidades?

7)	 Em	um	cruzamento	em	gansos,	obteve-se	uma	ninhada	com	6	gansinhos.	Qual	a	

probabilidade	de	ocorrerem:	1	macho	e	5	fêmeas;	4	machos	e	2	fêmeas?	

8)	 O	bulbo	da	cebola	pode	ter	cor	amarela,	roxa	ou	branca.	Do	cruzamento	entre	um	

cultivar	de	cor	roxa	com	outro	de	cor	branca,	foi	obtido	na	geração	F2	a	segregação	

de	9	roxos:	3	amarelos:	4	brancos.		a)	Qual	a	explicação	genética	para	esse	resultado?	

b)	Monte	um	esquema	bioquímico	para	explicar	esse	resultado.
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9)	 Em	uma	espécie	vegetal	com	flores	ornamentais,	a	síntese	do	pigmento	púrpura	

antocianina	nas	pétalas	é	controlada	por	dois	genes,	B	e	D.	A	via	biossintética	que	

leva	à	formação	desse	pigmento	é	a	seguinte:

a)	Qual	 a	 cor	 das	 pétalas	 que	 você	 espera	 em	 uma	 planta	 homozigota	 incapaz	 de	

catalisar	 a	 primeira	 reação?	 b)	Qual	 a	 cor	 das	 pétalas	 que	 você	 espera	 em	uma	

planta	homozigota	incapaz	de	catalisar	a	segunda	reação?	c)	Se	as	plantas	dos	ítens	

a	e	b	forem	cruzadas,	qual	a	cor	esperada	das	pétalas	para	as	plantas	F1?		d)	Qual	a	

proporção	esperada	de	plantas	púrpuras,	azuis	e	brancas	que	você	espera	na	F2 ?

10)	 Em	 tomate,	 os	 genes	m, d e p estão	 localizados	 no	 cromossomo	 2,	 como	

mostra	o	mapa	abaixo:

 

	 A	partir	do	cruzamento	entre	plantas	com	os	genótipos	MDP/mdp  X  mdp/mdp,	

qual	a	proporção	de	indivíduos	com	os	fenótipos:	a)	Folhas	verdes,	planta	anã	e	

fruto	piloso?	b)	Folhas	manchadas,	planta	alta	e	fruto	piloso?	c)	Folhas	manchadas,	

planta anã e fruto liso?

11)	A	cor	branca	da	abóbora	é	governada	pelo	alelo	dominante	(C),	e	a	abóbora	colorida	é	

produzida	pelo	alelo	recessivo	(c).	A	cor	da	abóbora	amarela	é	governada	por	um	gene	

hipostático	segregado	independentemente	(V )	e	a	cor	verde	(v).	Quando	plantas	diíbridas	

são	cruzadas,	os	descendentes	surgem	na	proporção	de	12	brancos:	3	amarelos:	1	verde.	

Quais	as	proporções	que	podemos	prever	para	as	cores	das	abóboras	nos	cruzamentos:	a)	

Ccvv x CcVV;	B)	CcVv x verde?

12)	Geneticamente,	os	cães	brancos	puros,	quando	cruzados	com	cães	marrons,	produzem	

F1	totalmente	branca.	Observações	da	progênie	F2	resultaram	nos	seguintes	dados:	136	

brancos,	41	pretos,	13	marrons.	A	 cor	dos	pelos	dos	 cães	está	 sob	o	controle	genético	

de dois loci	que	exibem	epistasia	dominante	na	razão	prevista	de	(12:3:1).	Confira	esta	

hipótese	pelo	método	X2.

13)	 Um	 alelo	 dominante	 C	 deve	 estar	 presente	 para	 que	 qualquer	 pigmentação	 seja	

desenvolvida	nos	ratos.	O	tipo	de	pigmentação	produzida	depende	de	um	outro	 lócus,	

de forma tal que M- produz preto e mm	marrom.	Indivíduos	de	genótipos	epistáticos	cc 

são	incapazes	de	produzir	pigmentos	e	são	denominados	albinos.	Determine	a	frequência	

genotípica	e	fenotípica	da	descendência	do	cruzamento	CcMm X ccMm.

14)	Nas	galinhas,	há	quatro	tipos	de	cristas	cujas	formas	são	governadas	por	dois	loci	gênicos.	

O	genótipo	R-P-	produz	a	 crista	 amêndoa,	 característica	da	 raça	Malaia;	R-pp produz a 

crista	 rosa,	 característica	 da	 raça	 Wyndotte;	 rrP-	 produz	 a	 crista	 em	 forma	 de	 ervilha,	

característica	da	raça	Brahma;	rrpp	produz	a	crista	simples,	característica	da	raça	Leghorn.	

Se	Wyandotte	puras	são	cruzadas	com	Brahmas	puras,	quais	as	proporções	fenotípicas	que	

poderemos	prever	para	F1	e	F2?	E	as	proporções	genotípicas?

15)	Em	Lathyrus odoratus,	o	caráter	flores	púrpuras	depende	da	presença	simultânea	

dos	genes	dominantes	P e C,	ocorrendo	flores	brancas	no	estado	de	homozigose	de	

pelo	menos	um	dos	dois	alelos	recessivos.	Determine	as	proporções	genotípicas	e	

fenotípicas	das	descendências	do	cruzamento	CcPp x ccPp.

16)	O	peso	médio	de	uma	população	de	suínos	é	de	81,65	Kg.	A	média	de	peso	dos	

indivíduos	 selecionados	 para	 a	 reprodução	 nessa	 população	 é	 de	 88,45	 Kg.	 A	

herdabilidade	no	sentido	restrito	é	de	0,3.	Calcule:	a)	o	diferencial	de	seleção;	b)	

o	ganho	genético	previsto	para	os	descendentes;	c)	a	média	prevista	do	peso	dos	

descendentes	(população	melhorada).

17)	Dado	o	seguinte	resultado	de	um	cruzamento-teste,	calcule	a	distância	entre	os	genes,	

a	interferência	e	esquematize	o	mapa	genético:	AbC=60;	Abc=2;	ABc=40;	ABC=20;	

aBC=3;	aBc=62;	abC=43;	abc=21.	

18)	Dado	o	seguinte	resultado	de	um	cruzamento-teste,	calcule	a	distância	entre	

os	genes,	a	interferência	e	esquematize	o	mapa	genético: bcA=113;	BCA=4;	

bCa=2708;	bCA=626;	bca=2;	BCa=116;	BcA=2538;	Bca=601.

19)	Dado	o	seguinte	resultado	de	um	cruzamento-teste,	calcule	a	distância	entre	os	genes,	

a	interferência	e	esquematize	o	mapa	genético:	v	Va	B=60;	v Va b=48;	V Va b=7	;v va 

b=270;	v va B=4;	V va B=40;	V va b=62	;	V Va B=235.
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QUESTÕES

1-	Desenvolva	as	práticas	e	faça	os	exercícios,	conforme	o	roteiro,	e	faça	o	relatório	de	

aulas	práticas	ao	término	delas.

Anotações
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