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RESUMO  

Aberrações cromossômicas (AC) são definidas como mutações, ou seja, modificações 
definitivas no material genético, na estrutura ou no número total de cromossomos, podem 
ocorrer de forma espontânea ou induzida pela exposição a agentes físicos e químicos. O 
objetivo desse trabalho consistiu em caracterizar aberrações cromossômicas que podem ser 
encontradas em estudos de genotoxicidade e mutagenicidade. Tal estudo consiste e 
pesquisa bibliográfica qualitativa. O potencial genotóxico e mutagênico de uma amostra
avaliado através da detecção de AC em frequência aumentada nas células tratadas ou 
expostas em relação ao controle negativo, podem serem evidenciadas as seguintes AC: as 
anormalidades nucleares, chamadas micronúcleos, consiste num núcleo pequeno que se 
assemelha ao núcleo principal e que parecem nas células filhas em decorrência de danos 
não reparados ou reparados erroneamente, induzidos nas células parentais, podem ser 
resultados de fragmentos acêntricos ou de cromossomos inteiros que não foram 
incorporados ao núcleo principal, durante o ciclo celular; tem
caracterizam pela inativação do fuso mitótico das células, fazendo com que o ciclo celular 
seja interrompido na fase de metáfase, podendo assim ser observado o cromossomo 
espalhado na célula, condensado e com o centrômero bem definido; Existem as pontes 
cromossômicas, identificadas com mais facilidade na fase de anáfase/telófase, são 
consequências das aderências e uma subsequente falha na separação dos cromossomos 
ou ainda ser atribuída a uma translocação desigual ou inversão dos segmentos 
cromossômicos; as multipolaridade, decorrentes de ação aneugênica de uma substância, 
que impede a polimerização dos fusos mitóticos, sem impedir a duplicação dos centros 
organizadores de microtúbulos, de modo que quando a ação do agente é atenuada e a 
célula volta à normalidade de divisão, vai existir mais de dois centros organizadores de 
microtúbulos presentes, levando a multipolaridade. Existem ainda as aderências ou 
cromossomos pegajosos, alt
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definitivas no material genético, na estrutura ou no número total de cromossomos, podem 
ocorrer de forma espontânea ou induzida pela exposição a agentes físicos e químicos. O 
objetivo desse trabalho consistiu em caracterizar aberrações cromossômicas que podem ser 
encontradas em estudos de genotoxicidade e mutagenicidade. Tal estudo consiste e 
pesquisa bibliográfica qualitativa. O potencial genotóxico e mutagênico de uma amostra
avaliado através da detecção de AC em frequência aumentada nas células tratadas ou 
expostas em relação ao controle negativo, podem serem evidenciadas as seguintes AC: as 
anormalidades nucleares, chamadas micronúcleos, consiste num núcleo pequeno que se 
assemelha ao núcleo principal e que parecem nas células filhas em decorrência de danos 
não reparados ou reparados erroneamente, induzidos nas células parentais, podem ser 
resultados de fragmentos acêntricos ou de cromossomos inteiros que não foram 
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Aberrações cromossômicas (AC) são definidas como mutações, ou seja, modificações 
definitivas no material genético, na estrutura ou no número total de cromossomos, podem 
ocorrer de forma espontânea ou induzida pela exposição a agentes físicos e químicos. O 
objetivo desse trabalho consistiu em caracterizar aberrações cromossômicas que podem ser 
encontradas em estudos de genotoxicidade e mutagenicidade. Tal estudo consiste e 
pesquisa bibliográfica qualitativa. O potencial genotóxico e mutagênico de uma amostra é 
avaliado através da detecção de AC em frequência aumentada nas células tratadas ou 
expostas em relação ao controle negativo, podem serem evidenciadas as seguintes AC: as 
anormalidades nucleares, chamadas micronúcleos, consiste num núcleo pequeno que se 
assemelha ao núcleo principal e que parecem nas células filhas em decorrência de danos 
não reparados ou reparados erroneamente, induzidos nas células parentais, podem ser 
resultados de fragmentos acêntricos ou de cromossomos inteiros que não foram 

se as C-metáfase, que se 
caracterizam pela inativação do fuso mitótico das células, fazendo com que o ciclo celular 
seja interrompido na fase de metáfase, podendo assim ser observado o cromossomo 

hado na célula, condensado e com o centrômero bem definido; Existem as pontes 
cromossômicas, identificadas com mais facilidade na fase de anáfase/telófase, são 
consequências das aderências e uma subsequente falha na separação dos cromossomos 

tribuída a uma translocação desigual ou inversão dos segmentos 
cromossômicos; as multipolaridade, decorrentes de ação aneugênica de uma substância, 
que impede a polimerização dos fusos mitóticos, sem impedir a duplicação dos centros 

úbulos, de modo que quando a ação do agente é atenuada e a 
célula volta à normalidade de divisão, vai existir mais de dois centros organizadores de 
microtúbulos presentes, levando a multipolaridade. Existem ainda as aderências ou 
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aglomeração devido erros na metáfase no momento da condensação; existem as células 
binucleadas, identificadas pela presença de dois núcleos principais de intensidade e 
tamanho semelhantes, geralmente os núcle
falha na citocinese durante processo de replicação celular.  Dessa forma, as substâncias 
aneugênicas inativam o fuso mitótico e causam alterações como perda de cromossomo, c
metáfase, anáfases multipolares e cro
provocam quebras cromossômicas, sendo possível observar na célula a presença de 
fragmentos e pontes em anáfase e telófase. As AC acima identificadas e caracterizadas 
quando encontradas indicam potencial genotóxic
DNA e a todo maquinário envolvido com o material genético, e a segunda como mutações 
sejam pontuais ou numéricas e estruturais, dessa forma ao comprovarem a mutagenicidade 
consequentemente comprovam a genotoxicidade
ciclo celular. Caracterizar as aberrações cromossômicas, conhecendo a nomenclatura 
específicas e processo de desencadeamento no ciclo celular são muito importantes para no 
conhecimento do ciclo celular e na investigaçã
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aglomeração devido erros na metáfase no momento da condensação; existem as células 
binucleadas, identificadas pela presença de dois núcleos principais de intensidade e 
tamanho semelhantes, geralmente os núcleos apresentam-se muito próximo, originada de 
falha na citocinese durante processo de replicação celular.  Dessa forma, as substâncias 
aneugênicas inativam o fuso mitótico e causam alterações como perda de cromossomo, c
metáfase, anáfases multipolares e cromossomo pegajoso. Enquanto as clastogênicas 
provocam quebras cromossômicas, sendo possível observar na célula a presença de 
fragmentos e pontes em anáfase e telófase. As AC acima identificadas e caracterizadas 
quando encontradas indicam potencial genotóxico e mutagênico, a primeira como lesão ao 
DNA e a todo maquinário envolvido com o material genético, e a segunda como mutações 
sejam pontuais ou numéricas e estruturais, dessa forma ao comprovarem a mutagenicidade 
consequentemente comprovam a genotoxicidade e podem ocorrer em todas as fases do 
ciclo celular. Caracterizar as aberrações cromossômicas, conhecendo a nomenclatura 
específicas e processo de desencadeamento no ciclo celular são muito importantes para no 
conhecimento do ciclo celular e na investigação de substâncias tóxicas ao material genético. 
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aglomeração devido erros na metáfase no momento da condensação; existem as células 
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