
Genética



Conceitos Básicos



Conceito de Genética

✓Área da Biologia que estuda a forma 
como se transmitem as características 
Biológicas, de geração para geração. 

✓Ciência dos genes, da hereditariedade e da variação dos 
organismos.



 Os Ácidos Nucléicos são macromoléculas, formadas por seqüências de 
nucleotídeos, especializadas no armazenamento, na transmissão e no uso
da informação genética.

 Existem dois tipos de Ácidos Nucléicos: 

a) DNA (Ácido Desoxirribonucléico)
b) RNA (Ácido Ribonucléico)

 Os Ácidos Nucléicos são compostos por monômeros chamados
nucleotídeos.

 Estrutura de um nucleotídeo:

• 1 Fosfato
• 1 Pentose
• 1 Base Nitrogenada

Ácidos Nucléicos
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Gene – Código para a produção de uma
proteína que, quando produzida, dará uma
determinada característica.
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Lócus gênico

Contém 1 gene



Genes Alelos

(AA) Alelos
(Bb) Alelos

Cromossomos Homólogos



Os genes alelos determinam as 
características nos organismos



Homozigoto

(AA) homozigoto
(bb) homozigoto

Genes alelos iguais



Heterozigoto

(Aa) heterozigoto
(Bb) heterozigoto

Genes alelos diferentes



Gene dominante
Ambos se 
expressam

Somente o gene 
dominante se expressa.



Gene recessivo
Ambos se 
expressam

O gene recessivo é 
inibido pelo seu alelo 
dominante.



Genótipo



Fenótipo

Aparência física e/ou fisiológica de 
um organismo.

Fenótipo = Genótipo + Meio Ambiente



Leis de Mendel





A história da ciência Genética

- Gregor Mendel (1822-1884): “pai” da genética.

- Os resultados obtidos por Mendel, publicados em 1865,
ficaram esquecidos até em torno de 1900, quando foram
redescobertos por três biólogos diferentes: Hugo Vries, Carol
Correns e Erik von Tschermark.

- Transmissão dos caracteres hereditários feita por meio de
partículas ou fatores, que se encontravam nos gametas.

- Não se conhecia o que eram cromossomos e os processos de
divisão celular por mitose e meiose.

- Atualmente: fatores mendelianos genes



Leis de Mendel

- Experimentos com ervilhas: Mendel elaborou as teorias que
ficaram conhecidas como as Leis de Mendel.

- Embora o desenvolvimento da genética tenha demonstrado
que nem sempre estas leis são seguidas, elas não deixaram de
ser importantes.

- Primeiramente - Mendel analisou apenas uma característica das
ervilhas e a maneira com que esta característica era passada
aos descendentes.

- A primeira lei é também chamada de Monohibridismo.



Leis de Mendel

- Depois Mendel analisou características diferentes, duas a duas e
elaborou a segunda lei - Dihibridismo.

- Conhecimento e entendimento dessas leis é muito importante
para a solução de vários problemas em genética.























Casos que vão além da 1ª Lei de Mendel



Dominância e Recessividade

Alelo Dominante – Determina o mesmo fenótipo em

HOMOZIGOSE como HETEROZIGOSE.

Alelo Recessivo – Expressa quando está em

HOMOZIGOSE.

SIMBOLOGIA – Maiúscula – Alelo Dominante e Minúscula

– Alelo Recessivo.



Grupos

Sanguíneos



SISTEMA ABO



Hemácia

Aglutinogênio 
A

Sangue A

Aglutinogênio 
B

Sangue B

Aglutinogênio 
A e B

Sangue AB

Ausência de
Aglutinogênio

Sangue O

Aglutinogênio
Molécula presente na superfície das hemácias que

determina o tipo sanguíneo.



Atenção!

O aglutinogênio pode atuar como
antígeno (corpo estranho) em certas
situações.



Aglutininas

São anticorpos presentes no plasma
sanguíneo que podem interagir com
aglutinogênios, causando a lise (morte)
das hemácias.

Aglutinina 
Anti-A

Aglutinina 
Anti-B

Aglutinogênio 
A

Aglutinogênio 
B







Diagrama de transfusões
conforme o sistema ABO




