
Alelismo múltiplo 

 

 

Genes letais 

 



Um gene possui 2, 3, 4, ....... vários alelos, 

determinando uma característica. 

Quando um caráter se expressa de várias 

maneiras alternativas, devido a uma série alélica 

=> alelismo múltiplo. 

Vários alelos de um gene => série alélica. 



Neste exemplo, há 

2 alelos para cor 

e forma da semente 

de ervilha: 

 

Y e y -> cor 

 

R e r -> forma 

 
Neste caso, cada  

caráter é controlado 

por um gene, com 2 

alelos cada em gene. 

 

 



Exemplo da cor do olho em Drosophila, com uma  

série alélica, com 3 alelos controlando um caráter: 

Alelos:  W+  

             W1 

             Wa 

Dominância: 

 

W+ dominante sobre 

       W1 e Wa 

 

Wa dominante sobre 

       W1 



Indivíduos diplóides => 2 alelos 

 

 

População de indivíduos => vários alelos. 

 

 

Representação da série alélica:  A1, A2, A3, .....An. 

A1A2     A1A1    A3A3        A2A4       A2A2 

 

A1A1      A2A2    A3A4     A2A5      A1A2 

 

   A2A2        A4A4         A2A2         A5A5 

Quantos alelos tem 

esta população?? 

=> 5 alelos (A1, A2, 

      A3, A4, A5) 

E quantos genótipos?? 

=> 9 genótipos 



Fonte de  

novos alelos 

=> mutação 



Anemia falciforme 



Amplificação na população de novos alelos =>  

    reprodução sexuada (recombinação) 



Número de genótipos possíveis com “m” alelos: 

 

P/ um gene A com 2 alelos: A1 e A2 

 

Nº genótipos possíveis:  A1A1, A1A2, A2A2 

 

 

P/ um gene B com 3 alelos:  B1, B2 e B3 

 

 

Nº genótipos possíveis:  B1B1, B1B2, B1B3,  

                                        B2B2, B2B3, B3B3 

 



 P/ um gene com “m” alelos: 

 

    

 Nº genótipos possíveis =   m (m+1)  

         2 

 

 

Nº de homozigotos = m    

 

 

Nº de heterozigotos = m (m-1)  

          2 

 



 P/ um gene com “m” alelos: 

 

    

 Nº de fenótipos possíveis com dominância completa: 

 

         = número de alelos (m)         

 

 

Nº de fenótipos possíveis com dominância parcial ou  

     incompleta: 

 

         = número de genótipos = m(m+1) 

                                                        2 



Para dois genes com “m” alelos cada = [m(m+1)/2]2 

      

Para “n” genes, cada um com “m” alelos =  

 

               [m(m+1)/2]n 

 

Nº de homozigotos = mn   

 

 

Nº de heterozigotos = [m(m-1)/2]n 

 



Sistema ABO do homem 

Alelismo múltiplo em animais 

No sistema ABO existem 4 grupos sanguíneos, ou seja, 

quatro fenótipos:  A, B, AB, O.  

 

Os 3 primeiros produzem antígenos encontrados na 

superfície dos glóbulos vermelhos. 

 



Sistema ABO do homem 



Sistema ABO do homem 

Alelismo múltiplo em animais 

IAIA ou IAi      grupo sanguíneo A         antígenos A e anticorpos B 

 

IBIB ou IBi     grupo sanguíneo B          antígenos B e anticorpos A 

 

IAIB               grupo sanguíneo AB       antígenos A e B (sem anticorpos) 

 

ii                   grupo sanguíneo O        anticorpo A e B (sem antígenos) 

Genótipo            Fenótipo 

 

O gene responsável por produzir os antígenos A e B é 

indicado pela letra I.  Ele tem 3 alelos:  IA, IB, i. 

 

Sendo IA e IB  codominantes.  O i é recessivo em relação 

tanto a IA como a IB  

 



Sistema ABO do homem 

Alelismo múltiplo em animais 



Alelismo múltiplo em animais 



Alelismo múltiplo em animais 

Chinchilla 



Alelismo múltiplo em plantas 

II, Iia, Iib, Ii 

iaia, iaib, iai 

ii 

Ex: cor da semente 

      da soja 



Genes letais 

Gene que interfere com o desenvolvimento normal de um 

ser vivo, resultando na sua morte prematura.  

Neste exemplo, na condição de homozigoze, o genótipo 

AyAy leva à morte do indivíduo.  



Genes letais 



Genes letais 

Kk Kk 

KK Kk Kk kk 
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