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Les mutacions

● Les mutacions: concepte i tipus.
● Les mutacions gèniques.
● Les mutacions cromosòmiques.
● Les mutacions genòmiques.
● Els agents mutàgens.



Són mutacions que provoquen canvis en el nombre de 
cromosomes propi d'una espècie.

Tipus: 

– Aneuploïdia

– Euploïdia

Mutacions genòmiques



Aneuploïdia

És l’alteració en el numero 
normal d'algun dels 
cromosomes, ja sigui per 
més o per menys 
representants del 
cromosoma afectat.

Euploïdia

La mutació afecta al 
nombre de jocs complerts 
de cromosomes en relació 
al nombre normal de 
cromosomes de l’espècie





Mutacions genòmiques: Aneuploïdia

Les cèl·lules amb aquest tipus de mutació presenten més o 
menys representants d'algun dels cromosomes.

• Per defecte:

– Nul·lisomia: falta una parella de cromosomes (2n-2)

– Monosomia: falta un cromosoma d'una parella (2n-1)

• Per excés:

– Trisomia: un cromosoma de més en una parella (2n+1)

– Tetrasomia: dos cromosomes de més (2n+2)



Exemple:

Individu diploide, amb 6 cromosomes 

● Normal: AA BB CC (2n = 6 )

● Amb nul·lisomia: AA BB 00 (2n-2 = 4 cromosomes)

● Amb monosomia: AA BB C0 (2n-1 = 5 cromosomes)

● Amb trisomia: AA BB CCC (2n+1 = 7 cromosomes)

● Amb tetrasomia: AA BB CCCC (2n+2 = 8 cromosomes)



Síndrome de Down 

Trisomia del cromosoma 21 (2n+1 = 47 cromosomes)

Imatge. Zooweb karyotypes

https://genotipia.com/cromosoma-21/
https://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/phelps/karyotype.html


Síndrome d’Edwards
Trisomia del cromosoma 18

Imatge. Zooweb karyotypes

https://genotipia.com/trisomia-autosomica/
https://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/phelps/karyotype.html


Presenta alguna anomalia la 
cèl·lula a la que pertanyen 
aquests cromosomes?

Imatge. Zooweb karyotypes

https://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/phelps/karyotype.html


Trisomia del cromosoma 13 o síndrome de Patau

Imatge. Zooweb karyotypes

https://genotipia.com/sindrome-de-patau/
https://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/phelps/karyotype.html


La majoria de trisomies en autosomes no són compatibles amb la vida.

La trisomia del cromosoma 21, la del cromosoma 18, la del cromosoma 13, són algunes 
de les trisomies que afecten l’ésser humà. En hi ha d’altres conegudes com la trisomia 
del 10, del 15 o la del cromosoma 22.

Es poden donar també trisomies en altres cromosomes, ara bé, la viabilitat del fetus es 
tan baixa que acaben en abortament espontani, molts cops abans que la mare sigui 
conscient del seu estat de gestació.  

Si en vols saber més, llegeix l’article següent. 

Molt interessant !!!

Donde caben dos no siempre caben tres

https://genotipia.com/trisomia-autosomica/


Aneuploïdies en els heterocromosomes

Monosomia del cromosoma X
● Síndrome de Turner (44 autosomes + X)

Trisomies dels cromosomes sexuals
● Síndrome del triple X (44 autosomes + XXX)
● Síndrome de Klinefelter (44 autosomes + XXY)
● Síndrome del duplo Y (44 autosomes + XYY)

Si en vols saber més, llegeix l’article següent

Cromosomas sexuales por triplicado

https://genotipia.com/trisomias-cromosomas-sexuales/


Síndrome de Turner
Monosomia del cromosoma X

Imatge. Zooweb karyotypes

https://genotipia.com/sindrome-de-turner-que-es-y-como-se-diagnostica/
https://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/phelps/karyotype.html


Síndrome del triple X (XXX)

Imatge. Zooweb karyotypes

https://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/phelps/karyotype.html


Síndrome de Klinefelter (XXY)

Imatge. Zooweb karyotypes

https://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/phelps/karyotype.html


Síndrome del duplo Y (XYY)

Imatge. Zooweb karyotypes

https://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/phelps/karyotype.html


El cariotipo: ¿Qué es y para que sirve?

Si vols saber com es fa un cariotip, llegeix l’article següent...

https://genotipia.com/cariotipo/


No disjunció meiòtica
Distribució errònia dels cromosomes durant la meiosi; bé per no separació d'una 
parella de cromosomes homòlegs durant la meiosi I,o bé per la no separació de 
les cromàtides germanes durant la meiosi II.

CAUSES de les aneuploïdies

En general afecta només a una parella i la resta de 
cromosomes es distribueixen normalment. En aquests 
casos, un dels gàmetes rep dos còpies del mateix tipus 
de cromosoma i l'altre cap. Si durant la fecundació un 
dels gàmetes aberrants s'uneix amb un dels normals, la 
descendència tindrà un nombre anormal d'un 
cromosoma determinat: aneuploïdia.



  

Meiosis I

No disjunció

Meiosis II

No disjunció

Gametes

n + 1

Nombre de cromosomes

No disjunció de cromosomes
homòlegs en la meiosi I

n + 1 n – 1 n – 1 n + 1 n – 1 n n

No disjunció de les cromàtides
germanes en la meiosi II





Fusió cèntrica

Unió de dos cromosomes no homòlegs amb pèrdua del centròmer d’un dels dos.

L’origen del cromosoma 2 humà probablement sigui per fusió cèntrica de dos 
cromosomes, el 12 i el 13 de ximpanzé (humans n=23, ximpanzés n=24).

CAUSES de les aneuploïdies



La mutació afecta al nombre de jocs complets de cromosomes 
en relació al nombre normal de cromosomes de l’espècie.

Tipus:

– Monoploïdia: només hi ha un representant de cada 
cromosoma.

– Poliploïdia: més de dos jocs complets de cromosomes. 

Mutacions genòmiques: Euploïdia



Monoploïdia:

• Les cèl·lules presenten una sola dotació cromosòmica (n). Només 
hi ha un representant de cada cromosoma.

• Algunes espècies, de forma natural ja són monoploides, però són 
casos estranys: algunes algues, alguns fongs, alguns insectes 
socials (abellots).



Poliploïdia:

• Més de dos dotacions cromosòmiques. Pot ser triploïdia (3n),  
tetraploïdia (4n), ...

• Els poliploides solen ser individus més grans.

• Molt freqüent en vegetals: tenen fulles i fruits més grans. 
Interessant per a la producció agrícola (híbrids).

• En animals és poc comú, es presenta en alguns peixos i alguns 
amfibis.



• Una manera com poden aparèixer individus triploides és per 
fecundació d'un ovul diploide anormal originat per la no disjunció 
de tots els seus cromosomes.

• Un accident que pot donar lloc a individus tetraploides és una 
aberració mitòtica en la qual en les primeres divisions del zigot 
es produeix una duplicació dels cromosomes normal però no 
citocinesi (cèl·lula 4n). Les divisions mitòtiques normals 
consecutives produiran un individu 4n.

CAUSES de les poliploïdies



Rossegador tetraploide natural (Tympanoctomys barrerae): té el doble de 
cromosomes que espècies properes emparentades. Els espermatozoides 
d'aquest mamífer tenen un cap més gran, per la necessitat de disposar 
d'espai per a tots els cromosomes. Els científics creuen que aquesta 
espècie va sorgir d'un avantpassat per una aberració mitòtica del zigot. 



Els agents mutàgens

Els agents mutàgens són els factors que augmenten la 
freqüència de mutació alterant per tant el material 
genètic.

Poden ser...
● Factors físics, 
● Factors químics
● Factors biològics 



Exemples

● Substàncies químiques, com el quitrà, el benzè, els fumats, 
l'amiant, les anilines, el clorul de vinil...

● Les radiacions, com ara els raigs UVA, els raigs x, les 
radiacion nuclears, ...

● Alguns virus anomenats oncovirus.

● Els transposons. Aquests segments de DNA quan canvien 
de posició poden originar mutacions si se situen dins de gens 
estructurals o reguladors.
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