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MOSAICISMO: MECANISMO E IMPACTO NA DOENÇA 

MOSAICISMO é uma condição definida pela coexistência de células geneticamente 

diferentes dentro do mesmo individuo, que se desenvolveram de um único zigoto. É causado 

por uma mutação pós-zigótica, que progride até um subconjunto de células adultas. Esta 

condição origina-se em eventos mitóticos, mas também pode ocorrer durante a meiose. 

Pode ser estrutural ou numérica, sendo a aneuploidia mosaica a mais comum, podendo 

afectar qualquer tipo de células. 

O mosaicismo pode ocorrer devido: 

 À não disjunção – ocorre quando o par de cromossomas homólogos, não sofre a 

disjunção na meiose I, ou quando dois cromatídeos não se separam na meiose II ou na 

mitose. 

 “Anaphase lag” – quando ocorre o atraso do movimento, durante a anafase, de um dos 

cromossomas homólogos na meiose ou de um cromatídeo na mitose, fazendo com que 

o cromossoma não seja incorporado no núcleo de uma das células filhas, resultando 

numa célula normal e numa célula com monossomia. 

 À divisão prematura do centrómero   

Sendo o mecanismo de formação mais comum a não disjunção numa divisão mitótica 

pós-zigótica. 

O mosaicismo pode ser: 

 completo, se a não disjunção ocorreu na primeira divisão do zigoto, com o resultado de 

metade das células serem trissómicas e metade serem monossómicas. 

 parcial, se a não disjunção ocorreu numa fase adiantada à formação do zigoto, com o 

resultado de três linhas celulares: células normais, com 47 cromossomas (células 

trissómicas) e com 45 cromossomas (células monossómicas). 

Existem 3 tipos de mosaicismo: 

1. MOSAICISMO GERMINAL 

No mosaicismo germinal, alguns oócitos e células espermáticas são mutadas, enquanto 

outras estão normais. Normalmente, uma pessoa que só tem este tipo de mosaicismo, não 

vai apresentar sintomas, visto que a mutação não está presente nas células somáticas. 

Se a mutação for transmitida a descendência o filho não vai ser mosaico como o pai, pois 

todas as suas células vão estar mutadas. 

Algumas doenças associadas: Osteogenesis imperfecta tipo ll, Síndrome de Turner, 

distrofia muscular de Duchenne e hemofilia. 
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2. MOSAICISMO SOMÁTICO 

Neste tipo de mosaicismo as únicas células afectadas são as células somáticas. O indivíduo 

pode ou não ser afectado pela doença, dependendo de vários factores, como por exemplo, o 

envolvimento do gene e/ou o grau de mosaicismo. Este tipo de mosaicismo não é herdado.  

Algumas doenças associadas são: cancro, heterocromia iridum e Síndrome de Down. 

3. MOSAICISMO MISTO 

No indivíduo com este tipo de mosaicismo estão presentes ambos os mosaicismos, 

germinal e somático. 

O efeitos do mosaicismo dependem de: 

 Estado em que a mutação ocorre; 

 Natureza das mudanças dos cromossomas anormais; 

 Natureza do tecido afectado; 

 Proporção entre células normais e mutadas. 

Geralmente, doentes com uma alta percentagem de células mutadas tem o mesmo 

prognóstico que as pessoas que tem a forma típica da doença (aquelas que tem todas as 

células mutadas). 

Tem-se observado que, normalmente, quanto maior o número de células normais 

observadas, mais suave vai se o efeito da mutação cromossómica no fenótipo. 

Os principais sinais clínicos que levam à suspeita de mosaicismo somático são: 

 Alterações no crescimento; 

 Alterações no padrão de pigmentação da pele. 

Métodos para a detecção do mosaicismo: 

 Fluorescent in situ hybridization (FISH); 

 Array Comparative genomic hybridization (array CGH). 

Os efeitos fenotípicos do mosaicismo não são verdadeiramente conhecidos porque: 

 Como as pessoas não são avaliadas pela citogénica sem algumas indicações clínicas, 

muitas delas com mosaicos, mas clinicamente normais, não são, ou raramente, são 

averiguadas; 

 Há poucos estudos follow up de fetos em mosaico detetados no diagnóstico pré-natal; 

 Como as percentagens de complementos cromossómicos e as consequências são 

diferentes, o diagnóstico pré-natal é muito difícil. 


