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Cromossomopatias 

 
  São decorrentes de alterações na 

estrutura ou no número de todo ou de parte 
de um cromossoma 

  Podem provocar alterações morfológicas ou 
funcionais 



Cromossomopatias 
  Histórico 

  1882: observação dos cromossomas em epitélio da 
córnea 

  1930: Teoria da não disjunção meiótica 

  1956: identificado o nº correto de cr (46) 
 
  1959: Sugestão da base cromossómica para 

malformações humanas 

  1961: associação de cromossomopatia e abortamentos 

  1966: DPN por amniocentese para cromossomopatias 



Cromossomopatias 



Cromossomopatias 

Frequência: ~0,5% 
nos RN, sendo a 
maior parte delas 
associadas a 
alterações do 
desenvolvimento 
físico/mental 

 



  Frequência   
~40%-50% dos 

abortos 
espontâneos 



Cromossomopatias 

  A taxa de deteção aumentou após 
introdução de técnicas refinadas de 
citogenética e biologia molecular 

 
–  1980: citogenética de alta resolução 

–  1990: FISH 

–  2000: CGH, array-CGH 

–  2011: Sequenciação de última geração - 
exonoma 



Cromossomopatias 

 
  Exercem grande impacto na taxas de 

morbilidade e mortalidade pré e pós natal 
 
  Apresentam um amplo espetro de 

alterações  
 

 



Cromossomopatias 

  Alteração da blastogénese  com implantação ausente ou 
transitória do concepto 

 
  Alteração da embriogénese com abortamento espontâneo, em 

geral no 1º trimestre 
  
  Disrupção major da morfogénese intra-uterina resultando em 

nado morto, morte neonatal precoce ou pequena sobrevida 
após período neonatal 

 
  Distorção moderada  ou ligeira do desenvolvimento intra-

uterino com sobrevida possível ou substancial após o 
nascimento 

 
  Efeitos fenotípicos mínimos ou ausentes 



 



Cromossomopatias 

  Numéricas:  Aumento ou diminuição do 
número normal de cromossomas. 

   Ex: Trissomia 21 
  Triploidias 
  Monossomia X 

 
  Estruturais: São decorrentes de quebras 

entre um ou mais cromossomas, podendo 
haver rearranjo entre eles 

   Ex: Síndrome de Cri du Chat (del 5p) 
  Síndrome de duplicação 15q 

 



Cromossomopatias 

  A perda de material cromossómico é mais deletéria no 
crescimento do embrião que o excesso. 

 
  Maioria das trissomias e praticamente todas as monossomias 

autossómicas alteram gravemente o embrião levando ao 
abortamento espontâneo 

 
  Poucas trissomias não são letais in utero e muitas 

aneuploidias parciais são associadas com sobrevivência  pós 
natal 
–  45,X 
–  47, +21 

  Alterações dos cromossomas sexuais são muito menos 
deletérias para o embrião  (inativação do X, material inativo 
do Y) exceto a nulissomia do X 



Cromossomopatias 
Alterações numéricas (‰)        Alterações estruturais (‰) 
 
Autossómicas   1,34      Translocações robertsonianas   0,97 
 
Gonossómicas (F)  1,17       equilibradas                0,90 
 
45,X    0,13          não equilibradas               0,07 
 
47,XXX   1,04      Translocações recíprocas          1,02 
 
Gonossómicas (M)  1,89       equilibradas    0,90 
 
47,XXY   0,98       não equilibradas                        0,12 
 
47,XYY    0,91       Outras                 0,55 

 



Numéricas 

 
  São responsáveis por 50% dos abortamentos do 1º 

trimestre (trissomias dos autossómas - 50 a 60%, 
monossomia X – 20%, triploidias – 16%) 

  Frequência diminui com a evolução normal da 
gravidez 

  No geral são afetadas pela idade materna 
 



Numéricas 
  Euploidias:  
 

–  Alteração do conteúdo genómico total do 
indivíduo (3n, 4n,…) 

 
–  São raras 
 
–  Levam geralmente, a abortamento do 1º 

trimestre ou nados mortos 
 
–  Acarretam mesmo em mosaicismo 

malformações graves 

–  Sem efeito da idade materna 



Numéricas : Triploidia 

69, XXY 



Numéricas : Triploidia 

69, XXY 

Mola Hidatiforme Parcial 
Diandria (2 spz ou 1 spz 2n) 



Numéricas 

  Aneuploidias 
 

–  Aumento ou diminuição de um ou mais cromossomas, mas 
não de todos os pares 

 
–  Tem frequência de 30% nos gâmetas masculinos e 

femininos 
 
–  As alterações que envolvem os cr dos grupos A (1 a 3) , B 

(4 e 5), C (6 ao 12)  geralmente são graves e incompatível 
com a vida 

 
–  São originadas principalmente pela não disjunção meiótica 



Cariótipo normal 

46,XY 



Não disjunção meiótica 

  É definida como uma falha na segregação 
simétrica de cromossomas homólogos, 
acarretando a  migração para o mesmo pólo 
dos 2 cromossomas do par. 

 
  Pode ocorrer na meiose I ou na meiose II 
 



Não disjunção meiótica I 

  Falha na 
segregação 
cromossómica na 
meiose I 

 
  Origina uma cel 

dissómica e uma 
nulissómica 

 



Não disjunção meiótica II 

  Falha na 
segregação das 
cromátides na 
meiose II 

 
  Origina cels 

dissómicas, 
nulissómicas e 
normais 



Não disjunção meiótica 

  Mecanismos causais permanecem 
desconhecidos 

  Maior frequência na ovogénese, em especial 
para as aneuploidias dos autossómas 

  A espermatogénese tem maior contributo 
nas aneuploidias dos gonossomas 



Idade Materna 

  Aumento da frequência de não disjunção 
meiótica  

 
–  Deterioração no aparato intrínseco de controle 

meiótico (?) 
 
–  Envelhecimento gonadal dos oócitos (?) 
 
–  Factores extra-gonadais (?) 
 



Idade Materna 

  Aumento da frequência quase todas as 
aneuploidias, em especial as trissomias 13, 
18 e 21, 47,XXX, 47,XXY e 47,+mar 

  Não interfere na frequência das alterações 
estruturais, euploidias e 47,XYY 

  Reduz a incidência de 45,X 



Idade Materna e trissomia 21 



Idade Materna e trissomia 21 



Idade Materna e trissomia 21 



Idade Materna e trissomias 13 e 18 



Idade Materna e Gonossomopatias 



Idade Paterna 
  Associado a ocorrência de neomutações (relevância 

nas doenças AD) e alterações estruturais, 
principalmente no cr X 

  Mecanismos prováveis:  
  -> nº mitoses nas cels precursoras 
  -↓ progressiva do sistema de reparação 

 
  Sem implicações práticas para vigilância na 

gravidez 

  Possível aumento, ligeiro, nas alterações numéricas 
(> 55 a ?) 



Avaliação das cromossomopatias 
numéricas 

 Não é necessário o estudo 
citogenético de familiares 

 Não existe risco específico de 
recorrência exceto: 
 Em irmãos  
 Em filhos (Down, Turner, Klinefelter, 
47,+mar) 



Estruturais 

 Equilibradas ou não equilibradas 
 

 Herdadas ou de novo 

 



Inversões:  

  São rearranjos 
intracromossómicos 
que envolvem 
quebra em 2 pontos 
- rotação 180º - 
reinserção 



Inversões 

  Inversões Paracêntricas 

–  Os pontos de quebra não 
envolvem o centrómero, 
ou seja, ambos ocorrem 
no mesmo braço 

p q 



Inversões 

  Inversões Pericêntricas 

–  Os pontos de quebra 
envolvem o centrómero, 
ou seja, ocorrem quebras 
em ambos os braços 



Inversões 

  Inv Paracêntricas: Grande maioria não 
apresenta expressão clínica e risco é muito 
reduzido para a descendência. 

 
  Inv pericêntricas: risco de 5 a 10% para a 

descendência,  com anormalidades 
morfológicas/funcionais e alterações na 
capacidade de reprodução, variando de 
acordo com o tamanho da inversão. Se  inv 
for de novo, RR 1%. 



Inversões 
 

Inv 
(14) 



Deleções 

  Correspondem a perda 
de material 
cromossómico. Podem 
ser:  

  Intersticial: deriva de  
2 quebras num mesmo 
braço (monossomia 
parcial) 



Deleções 
 
 
 
  Terminais: Decorrem 

de quebra única no cr 
que leva a monossomia 
completa ou cr em anel 

 
 



Deleções 
Microdeleção 

 
 
 

7q11.23 



Translocações 

 Caracterizam-se pela troca de 
material entre os cromossomas 

 
 



Translocações 

  Recíprocas 
 

–  É a alteração 
cromossómica mais 
frequente  (1:500) 

 
– Ocorre entre 2 crs 

homólogos ou não, 
envolvendo um ponto de 
quebra em cada 

 



Translocações 
Recíprocas 
 
  Riscos: 

–  Rearranjos desequilibrados 
para a descendência 
tipicamente por duplicação de 
parte de um segmento e 
delecção de outro 

•  Risco maior qdo a mãe é portadora 

•  Risco dependente dos cr envolvidos 

–  Abortamentos de repetição 

–  Infertilidade 

 
 



Translocações 
Recíprocas 
 
  Diagnóstico em pré-natal 

–  Se aparentemente equilibrada 

•  Herdada: risco de anomalias é 
pequeno 

•  de novo:  
–  Possibilidade de microdelecções 

não detectadas 
–  Possibilidade de alterações gênicas 

(disrupção de um gene): avaliar 
sempre os pontos de quebra) 

–  Ecografia morfológica 
–  Risco pode ser substancial (7-10%) 

»  Atualmente é indicação para 
array-CGH 

 
 



Translocações 
Recíprocas 
 



Translocações 

  Robertsonianas:  

–  Frequência de 1:1000 no geral 
•  Mais comum 13q14q: 1:1300 

 
–  Envolve 2 cr acrocêntricos 

•  13, 14, 15, 21, 22 
 
–  Quebra envolve a região 

próxima ao centromero no 
braço curto de um e  longo do 
outro cr 

 



Translocações 
Robertsonianas:  
 
  O cr é formado pelos braços 

longos e o produto formado 
pelos braços curtos é 
perdido 

 
  45 cromossomas  

–  Equilibrada 

  Comuns: 
–  Rob13q14q 
–  Rob14q21q 

 
 

 



Translocações 
Robertsonianas:  
 
  Riscos:  
  Abortamentos  

–  Trissomias 14, 15, >a das 22  e 13 e 
algumas 21 

–  Subfertilidade/infertilidade 
masculina 

•  13q14q: 100x mais frequente nos infertéis 

  Trissomia 21 familiar 

  Defeitos do imprinting ou dissomia 
uniparental 
–  Cr 13 e cr 14 
 
 
 
 

 



Translocações 
Robertsonianas:  
 

46,XY,t(14,21)(q10;q10),+21 




