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Hereditariedade Mendeliana 

   Mendel (1865)  

  1ª lei de Mendel 
  ■ os dois elementos de um par de genes (alelos)   

              separam-se nos gâmetas de tal modo que há   
              probabilidade de metade dos gâmetas transportar  
              uma forma alélica e a outra metade transportar o   
              outro alelo 
 
   2ª lei de Mendel 

  ■ durante a formação dos gâmetas, a segregação  
              dos alelos de um gene é independente da  
              segregação dos alelos de outro gene 



História da Genética 

  Bateson (1905) – usa o termo genética, gene e alelo 
 

  os genes são herdados aos pares 

  os genes podem ter diferentes alelos, em que uns 
(dominantes) exercem o seu efeito sobre os outros 
(recessivos) 

  na segregação alélica durante a meiose, cada gâmeta 
recebe um só alelo 

  a segregação dos pares é independente 
 



História da Genética 
 
  Watson e Crick (1953) – dupla hélice 

 
  Tjio e Levan (1956) – nº cromossomas no Homem = 46 

 
  1961 – código genético lido em tripletos 

 
  Fiers (1972) – 1ª sequenciação de um gene 

 
  Mullis (1983) – amplificação de DNA (PCR) 

 
  2003 – 99% do genoma humano sequenciado 



Hereditariedade Mendeliana 

  Hereditariedade monogénica: 
  ➘ presença de um ou mais alelos   

            mutados num único gene  
 

  Autossómica – nos 22 pares de autossomas 
 
  Ligada ao X – no cromossoma X 
 
  Holândrica – no cromossoma Y 



Hereditariedade Mendeliana - Conceitos 

   locus → local específico de um cromossoma onde se localiza um      
                     determinado gene (plural: loci) 
 
   gene → unidade funcional e física de hereditariedade 
                → maioria contém informação para a produção de uma    
                     proteína específica 
 
   alelo → uma das formas variantes de um gene num  determinado         
                     locus 
                → diferentes alelos produzem variações nas características    
                     herdadas 
                → um alelo (dominante) pode ser mais expresso do que o alelo    
                     correspondente no cromossoma homólogo (recessivo) 



Hereditariedade Mendeliana - Conceitos 

   homozigotia → determinado locus de um par de cromossomas  
                                 homólogos tem 2 alelos idênticos 
 
 
 
   heterozigotia → determinado locus de um par de   
                                  cromossomas homólogos tem 2 alelos diferentes 
 

  ■ heterozigotia composta: 2 mutações diferentes 
 
 
 
   hemizigotia → presença de 1 único alelo para um determinado locus  
                              → maioria dos loci do cromossoma X nos homens  
                              → nas delecções 



Hereditariedade Mendeliana - Conceitos 

   dominância → expressão de um único alelo em heterozigotia 
 
 
   recessividade → expressão de um determinado gene ocorre  
                                    apenas em homozigotia ou hemizigotia 
 
 
   dominância incompleta → fenótipo intermédio 
 
 
   codominância → expressão de ambos os alelos de um locus  
                                     num heterozigoto  
                                     (ex. alelos A e B do sistema ABO) 



Mecanismos através dos quais as mutações 
exercem o seu efeito no fenótipo 

 
  Efeitos dominantes 

  ■ haploinsuficiência → fenótipo normal requer produto 
proteico de ambos os alelos e uma redução de 50% da proteína resulta 
num fenótipo anormal (ex. hipercolesterolémia familiar) 

 
  ■ efeito dominante negativo → mutação num alelo 
resulta na produção de uma proteína mutante, que não só perde a sua 
função, como também impede que os 50% da proteína normal funcionem 
normalmente (muitas vezes proteínas multiméricas) 

 

  ■ ganho de função → resultam na activação constitucional 
de uma função proteica específica 

 



Mecanismos através dos quais as mutações 
exercem o seu efeito no fenótipo 

   Efeitos recessivos 
 

  ■ perda de função  
   → produção de proteínas truncadas 

   →  alteração da conformação ou da  
                            polaridade da proteína em locais críticos   
                            para a sua interacção com outras moléculas  

    



Doenças mendelianas 



Doenças mendelianas frequentes 



Hereditariedade Mendeliana 

O Heredograma 



   codificadas nos autossomas 
 
   manifestam-se nos heterozigotos, i.e. na presença de um único  
       alelo mutado 
 
   tanto homens como mulheres transmitem a doença 
 
   homens e mulheres afectados da mesma forma 
 
   50% de risco de transmissão da mutação em cada gestação 

  ■ dependendo da penetrância e da expressividade, risco de  
                  descendência ser sintomática pode ser < 50% 
 
   Gravidade na descendência =, > ou < 
 
   examinar cuidadosamente os pais antes de concluir que se trata de  
       uma mutação de novo (ex: s. Noonan → características + suaves com idade 

                        PTPN11 → HF em 50% casos 
        → vários membros após Δ caso índex 
        → baixa estatura, cardiopatia, dif. aprendizagem 

D. Autossómicas Dominantes 



D. Autossómicas Dominantes 

   1 progenitor doente → 50% descendência doente 



D. Autossómicas Dominantes 

   2 progenitores doentes → 75% descendência doente 



D. Autossómicas Dominantes 
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Particularidades das doenças AD 

   Penetrância → % de indivíduos com mutação que exprime a doença 
 

  → penetrância dependente da idade 
   ■ PAF, D. Huntington, Polipose cólica familiar 

 
  → penetrância incompleta 
   ■ retinoblastoma 

                                    RN1 (supressor tumoral) 
                                 AD, recessiva celular 

                      90% Δ <5anos 
                             hipótese de Knudson 
    ∙ mutação herdada 
    ∙ perda de heterozigotia 
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Particularidades das doenças AD 

   Penetrância Incompleta:  

  Dificuldades no aconselhamento genético 

  Os saudáveis podem ser heterozigotos, portadores e terem 
descendentes doentes 

  Os doentes têm menor probabilidade de transmitirem a doença 

  A identificação da mutação não permite prever o aparecimento da 
doença 



Particularidades das doenças AD 

→ penetrância dependente da idade 
             ■ Polipose cólica familiar (APC) 



Particularidades das doenças AD 

→ penetrância dependente da idade 
 ■ doença de Huntington 
  

 



Particularidades das doenças AD 

   Expressividade variável 
  → variabilidade da gravidade da doença  

              entre os indivíduos que herdam o   
              mesmo alelo mutado 
 

  → variabilidade inter e intrafamiliar 
   ■ esclerose tuberosa 
   ■ neurofibromatose  



Particularidades das doenças AD 

    Expressividade variável – Esclerose tuberosa 
 

Máculas hipopigmentadas       angiofibromas borboleta              fibromas ungueais 



Particularidades das doenças AD 

   Expressividade variável intrafamiliar 
 



Particularidades das doenças AD 

   Antecipação 
  → > gravidade dos sintomas ou início dos sintomas em idade  

                 mais precoce de geração em geração 
 

  → característica de poucas doenças AD 
 

  → caracteristicamente nos distúrbios causados por repetição  
                 de tripletos, com expansão dos tripletos (mutação  
                 dinâmica, instável) na linha germinativa: 
 

   ■ materna (distrofia miotónica) – cataratas, morte neonatal 
   ■ paterna (d. Huntington) 
   



   Doenças de manifestação tardia 
 
 
 

  Polineuropatia amiloidótica familiar 

  Distrofia miotónica              (CTG) 
  Doença de Huntington   (CAG) 
  Doença Machado-Joseph   (CAG) 
  DRPLA               (CAG) 

Mutações 

Dinâmicas  

Particularidades das doenças AD 



Particularidades das doenças AD 

  Mosaicismo gonadal 
  → mutação ocorre na 
       gametogénese 
  → células somáticas N 
  → próprio sem fenótipo 
  → risco para descendentes 

 
 
   Mosaicismo somático 

  → mutação ocorre num estadio inicial da    
                  embriogénese, podendo causar um fenótipo parcial,  
                  muitas vezes com distribuição por dermatoma  

      ■ Neurofibromatose tipo 1 segmentar 
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Particularidades das doenças AD 

   Capacidade reprodutiva (~) 
  → algumas doenças AD têm uma ~ =0, 

              i.e. os portadores não se reproduzem 
   ■ mantêm-se presentes apenas à custa   

                     de mutações de novo 
 

  → muitas d. AD têm efeito moderado na ~ 
 



Particularidades das doenças AD 
  mutações de novo 

   ■ Progenitores com alelos normais  
   

    ■ risco de recorrência < 1% 
      
    ■ doença de Huntington: incomum 

 
    ■ neurofibromatose tipo 1: 50% 

 
 
 
   Efeito da idade paterna 

  → pode ↑ taxa de mutações  
                     de novo em algumas doenças 
 

  ■ síndrome de Apert:   
                   selecção preferencial dos   
                   espermatozóides com   
                   mutações FGFR2  
                   patogénicas 
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D. Autossómicas Dominantes 

   estudos moleculares directos (mutação) 



D. Autossómicas Dominantes 

   estudos moleculares indirectos (ligação) 
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Cálculos de risco 
AD – Doença de Huntington 

1 2 

1 

I 

II 
probando 
portador 

probando 
não-portador 

risco prévio ½  ½  
risco condicional 
(ter 40 anos e ser saudável) 

40% = 2/5 1 

risco conjunto 1/5 = 2/10 1/2 = 5/10 
risco relativo 2 5 
risco final 2/7 5/7 




