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Buněčnýcyklus a mitóza
Eduard Kočárek
genetikyFN Motol a 2. LF UI( Praha
lékařské
a
Ústav biologie
je jednou ze zák|adníclrvlastnostíživých systérnů.
Schopnost reprodukce (roznrnožovárrí)
či zachovánídruhu, ale také udržení
Cílern tohoto procesu není jen prostérozmtrožení
kontinuity genetické informace. Je proto pochopitelné, Že zák|adnin proceseln'
polrlavní i nepohlavní roznrnoŽování,je burrěčnédělení, přesněji dělení
urrrožňujícírn
jádra. Tento zdánlivě jednoduchý proces v sobě skryvá složiý rnolekulární
burrěčriého
jehožjakákoli porucharná zpravidlafatálnírrásledky.
trreclranismus,
Pozorujerne-li buriku v pruběhu delší cloby' zjistírne,Žejednotlivá dělení neprobíhají
rrepřetrŽitěza Sebou, ale jsou přerušenaporněnrě dlouhýrni obdobírni,kdy se uvriitř buňky
zdánlivě nic rreděje' V této době je buněčriéjádro ohrarričenojadernou tnembránou
ajednotlivé clrrotnozotny v jelio nitru nelze pozorovat. Toto období nazýváme interfáze,
čírrrŽjej odlišujerneod doby, kdy probílrá jaderné dělerrí neboli M-fáze (zkratka ,,M..
je odvozena od slova tnitóza, arrglicky rrritosis).lrrterfáze aM-ťáze vytvářejí dolrromady
buněčný cyklus, tj. soubor procesů,krrirnŽ doclrázíodkonce jednolro jadenréhodělení
jadernélro
dělení.
do konce následujícího
Bě]rerrr irrterfáze probílrajív butice klíčovéděje, bez nichŽ by pr'íštídělení nemoirlo
proběhrrout.Tyto procesy na sebe vzájernrrěnavazují.Podle rrich rozdělujerneinterfázi do tří
samostatných fází:
jademélrodělení.Z|<ratka,,G..
pocházi zanglickéhovýrazu
1) Gr-fáze začinápo ukončení
tzv. reparačníclr
prostt'edtrictvím
gap rrebolilllezera.Běherrrní rná buňka tnoŽnostopravit
meclranismůty částitrrolekulDNA, kterébyly předtírnpoškozenymutacemi. Reparační
aby rnateřskábuňka
rreboťzajišťují,
procesy jsou pro dalšívývoj buňky velrni důleŽité,
genetickouinfonrracía předalaji svýni dceřirrýrrr
vstoupilado dalšíhodělerrís nepoškozenou
burikárrr.
cyklu'
jako lrlavníkontrolrríbod buněčnéIro
SoučástíGrfázeje kontrolní bod označovarrý
poruclr
v
DNA.
Proto
na
odstrarrění
času
dostatek
rněly
tnechanisrr.ry
aby reparační
Urr'rožriuje,
bodu
cyklu. Existencikorrtrolního
ze všeclrfázíbuněčného
takéGr.fáze trvá zpravidlarrejdéle
mutace
selžou,
rneclranisrny
ťyto
Pokud
úrovni.
rra
rnolekulární
tnechanistrry
podrniňujísložité
buňky. V některychpr'ípadeclr
se vytvořídefektnídcer'iné
a následrrýrndělerrítn
se neodstraní
dělenírn
taktovznikajídokonceburiky rrádorové.Ty se vyznačují
ryclrlýrn,nekontrolovanýrrr
a většinoui výraznýmzkrácenítnGrfáze.
2) S-fáze (téžsyrrtetickáfáze)je obdobírn,kdy probíhásyntézanetloli replikace molekuly
DNA. Bělrerntol.rotoděje se z jedrrérrrolekulyDNA vytvářejídvě nové,kterétresortzcela
Následkernreplikace DNA docházi ke zdvojeníclrromatidy
slrodtrougenetickouirrfbrrrraci.
a vytvořenídvouclrromatidovéhochromozomu. I(aŽdáz chronratidpak nesejedrroz nově
vytvořerrýclrvlákerrDNA.
jiné ksyntéze specifickýclr
3) Gz-fáze jepř.ípravourrajadernédělení'Dochází vní tlrit-tro
průbělrrnitózy. Také v Gz fázi rrrajíreparačnírnechanisrrrymožnost
proteiriťrunrožňujících
opravit rrěkterétnutace, proto se zde nachází další (oproti G1 fázi však zt'ejmě trréně
cyklu . Gz-fázíkončíobdobíínterfázea burikavstupuje
kontrolní bod buněčného
význarnrrý)
do M-fáze'
Lze ji rozdělit
cyklu časověnejkratší.
4) Mítóza rreboli |./-fÍ,zejeze všechfází burrěčnélro
do čtyřpo soběnásledujícíchfází:
a) Profáze je počátkem rnitotickéhodělení. Jaderná nretnbrána se postupně rozděluje
na drobnérněchýr-ky,takže chromozomy opouštějíjádro. V této fázi 1e pozorujernejako
tenké,nitkovitéútvary,které se postupně zkracují a ztlušťují.Současněvznikají kolern
zvláštníchtělísek,tzv. centriol, nová vlákna budoucíhodělícíhovřeténka.Jsou tvot'eny

proteinem označovanýlTjako tubulin anazývají se mikrotubuly. Záv&en proťáze
clrrotnozomů.
se rnikrotubulypřipojujík centrotnerám
b) V metafázf]ze jiŽpozorovatrypickédělícívřetétrko,na jehoŽ opačnýchkorrcíclr(pólech)
jsou cerrtrioly.Uprostřed dělícíhovřetérrkaleŽí chrorrrozolllyseřazenév centrálrríneboli
rovina,, ýcházejí z přirovrránídčlící
ekvatoriální rovině. Terrníny,,póly.. a,,ekvatoriálrrí
vřetérrka
jsou protilelrlévrclroly dělící1ro
se buňky k zenrěkouli- na sevetníma jiŽrrím,,pólu..
je
Leží
equator)
pro
rovník
(centrioly). zatítlrco v rovníkové oblasti (latinský výraz
je
clrrotrrozomy.V rnetafázi jsou chromozonry rnaxirnálrrěkonderrzované,takže lze velmi
v klirrickécytogenetice.
To rná velký významzejrnérra
dobře odlišita spočítat.
c) V anafázi se v|ákrra dělicílro vt'eténkapostupně zkr.acují.Jejiclr tahem tak doclrází
k rozdělení každó|ro dvouchromatidovélroclrrotrrozomu na dva jednochromatidové
clrromozomy, které se pak přesouvají k opačnýrrrpólůrn buriky. I{aŽdá z budoucích
dceřiných buněk tak získá jedcn z těchto geneticky shodnýclr jednoclrrornatidových
jader přešla
chrotnozomů.Terrto proces zajišťuje,aby do každéhoz budoucíchdceř.irrých
burlce.
rnateřské
zcela slrodnágenetickáinfortnace,jaká byla v původní
póleclr buriky se opět
d) Telofáze jc závěrerrrjadernéhodělerrí.Clrromozomy na opačrrýclr
protahují (dekorrdenzují,resp' despiralizují) ajsou postupně obklopovárry jadernou
Vzrrikajítak dceřirrájádra. Dělicí vřeténkose rozpadá.
nretnbránou.
jadenrém
dělení zpravidla rrásledujevlastní dělení buňky rreboli cytokineze' Teprve
Po
úplnýrn rozdělenírn buněčnérnenrbrány a cytoplazrny vznikají nové dceřiné buňky.
tnateřskébuňky. Po jejírnobvodu se vytvoř.í
Ú živoeicnůprobíliátento proces zaškrcenítn
zvláštriíproteinový prstenec,který se postuprrězužu1e,aŽ buřrku zce|a rozdélí.V někteých
jindy rrásledujeaŽ po jejírnzakončení.
cytokinezejiŽ v průběhuteloťáze,
případechzačíná
aby dceřinébuňky
hlediskaje mitóza výzrramnýnrproceseln'jerržurnožriuje,
Ž genetického
získaly iderrtickérnolekuly DNA. UdrŽuje se tak korrtinuitagenetickéinfonrracepři vývoji
organistnu a v případě rrepohlavnílroroztrrtroŽovátríse tírnto tnechanismetn přcnáší
I Z generacena generacl.
r<aiae burika prochází bělrerrrsvélrovývirru většírrrpočternnásledrrýclrburrěčnýclrcyklů.
V určitéfázi svého vývoje však po ukončenímitózy vstoupí do tzv. Go-fÍne,v niž nŮŽe
dělení,jádro
setrvataŽ do korrceŽivota'V tétofázíjiŽ neprobíháreplikaceDNA arribuněčné
jc trva|e obaleno nretrrbránoua clrrotnozornynejsou pozorovatelné.Vstup do Go fáze :rn]ůže
diferenciací buřrky . Znatnenáto, žeburikaje jiŽ zraIáa začinázastávaturčitou
týt podrnírrěn
funkci v organisuu.
velký početrůzných
Buněčnýcyklr'rsje rcgulován složitýrnitnechanismy,jichŽ se účastní
a dalšíclrrnolekul).Mutace gerrůkódujících
tulnor-supresorů
(např.protootrkogenů,
proteirrů
způsobitporuclru regu|acetěchto procesůa rráslednývzrrik nádorovó
iyto proteiny tr.růŽe
buřrkvh|íževiz samostatnýtext)'
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Pohlavnírozmnožovinía meióza
Edttard Kočárek
genetikyFN Motol a2.LF UK Praha
Ústav biologie a lékař.ské

je charakteristickéoplodnění neboli fertilizace.
Pro pohlavní (sexuální)rozt-trnožování
Podtínrtopojrnerrrrozunrímesplynutídvou pohlavníchbuněk rreboligamet, znichžkaždá
pocházíod jinélrorodiče.U člověkaje sarničígametouvajíčko(velká, zpravidla kulovitá
gatnetouspermie (rnalá burika opatřenádlouhým bičíkern,kteď jí urnožňuje
burika) a sarrrčí
rychlý pohyb).Jejich splynutímvzniká zygota.
V zygotě doc|lázíke kornbinacirnateřskéa otcovskégenetickévýbavy. Jejíjádro získá dvě
sady chromozomů, ztlíchž kaŽdá pocházi od jiného rodiče. Znamená to, žekaždý
tedy v páru. Párové
chrotnozotn v jádře zygoty je přítornenve dvou ,,vyhotoveních..,
je označujernejako
proto
geny'
clrromozotny rnají stejrrou mortblogii a obsahují stejr'ré
homologické.Tento zdvojený početchronrozomůse nazývá diploidní a pouŽíváse pro něj
majíi dalšíburiky, kterévzniknou rnitotickýrndělenírn
zkratka 2n. Stejný početchrotnozotrrů
zygoty, Proto jsou embryo, plod aposléze i celý organismus tvořeny tělnírni neboli
počtuclrromozotrrů.
sornatickýrni buňkanrio diplo idrrírrr
Při pohlavnínrroztnnoŽovánízískává nový jedinec vŽdy jeden hornologickýchromozonr
genu získá dvě alely, znichž ovšem
odotce adruhý odrnatky.Znamenáto,žeodkaždého
kažclitpochází od jiného rodiče.Pokud má rnatkaaotec rozdílnéalely, vznikne upotomka
znaku' Tento
nová kombinacealel, která sc rnůžeprojevit odlišnýmutvářenírnpříslušrrého
variability a rrrá evolučrrívýznarn. V klinické
proces je podkladem geneticky podrriíněné
genetice lze tak vysvětlit složiý dědičnýpřenos někteýclr chorob, které se neprojevují
potornky.
ale tnohoupostihrrout
u rodrčťr,
vznik pohlavníchbuněk neboli gametogeneze.
hlediskaje důlcŽiý zejrnéna
Z genetickélro
jetr'eba, aby byl počet
ProtoŽe sorrratickéburiky mají diploidní počet clrronrozonrů,
zkr.áceně
v gametáclrpolovičníneboli lraploidrrí
,,n..'
chrotnozotrrů
Potřebnou redukci počtu clrromozomů z diploidnílro (2n) na haploidní počet (n)
protoje
zajišt'ujezvláštníjadernédělení zvanémeióza. Docházík rrěrnupři garnetogenezi.
jednírli
lrotnologetrr.
buňkáclrkaŽdýclrrotnozomreplezentovánpouze
v polrlavrrích
cyklu. Stejrrě
fáze
buněčného
a
Gz
G1,
S
předchází
nortrrální
dělerrí
i(aŽdérnurrreiotickérr-ru
jako v případě rnitózy vstupují i do rneiózy diploidní buriky s dvouchrornatidovýrrri
jadernýchdělení,jejichŽ
chrotnozotny.Meióza se všakskládá ze dvou po sobě následujících
odlišrrýprůběh.
některéťázerrrajíponěkr.rd
jako heterotypickéneboli rcdukční.Na jeho počátku
označujeme
dělení
První meiotické
lrlediska zas|ouži
chrotnozomy.Z gerretického
butika s dvouchrornatidovýrni
stojídiploidr'rí
profáze prvnílro dělení (téžprofáze I), která probíháponěkud složitěji
pozomost zcjrrréna
neŽu rrritózy.
Bčlrerri první proťáze se horr.rologickéclrrotnozotny k sobě přikládají. Jejiclr propojení
c tzv..synaptonemálrríkomplex, proteiriovýaparát,kteý je někdy pt'irovnáván
zprostř.edkuj
vznikají tzv. bivalerrty.
k zipu u oděvů.Uplným spojerrírnhomologickýclrclrrorr-rozotnů
je
dvěma chromozotny.
tvořen
Že
ťttvar
Názcv ,,bivalent.. vycházi ze skutečrrosti,
crossing-over (čti ,,krosingprocesu nazývatlót-tru
V bivalenteclrdoclrází k význarr"rnétnu
tnezi hornologickými
chron-ratid
části
vyrněriují
ouvr..). Pr'i tomto ději se vzájerrrně
clrrotnozot-tty,takŽe dochází i k novýrn korrrbinacírn alel. V závěru prvrrí proťáze
se lrornologickéclirornozolny od sebe začínaýoddčlovata synaptonemálníkorrrplex zan1\<á.
obal.
se rozpadáijader.rrý
Současně

v:
(původníbivalenty)
V metafázi prvního dělení se páry horno1ogickýchclrrot-nozonrů
shromaŽďují v ekvatoriálnírovině a připojují na vzrrikajícídělicí vřeténkopodobrrějako
při rnitóze. Rozchod chromozomů běhern anafáze však probíhá jinak než v případě
rrritotického dělení. Vlákna dělicího vřeténka od sebe neoddělují clrrornatidy
dvouchromatidovýchchromozomů'ale celéchrornozomyz bývalých bivalentu.Do nových
dceřiných jader tak přeclrázívždyjeden homologickýchromozomz původníhopáru.
Telofáze prvního meiotickéhoděleníprobíhástejnějako u rnitózy. V jejírnzávěru vznikají
dvě nová dceřiriá jádra, znlchŽ každéobsahuje lraploidní počet dvouchrotnatidových
clrromozomťt.
téŽ jako
Dcer'irrébuňky pak vstupují do druhého meioticliéIrodělení označovaného
homeotypické ncbo ekvační. Jde v podstatě o tnitózu, slouŽící k rozdělerrí
na j edrroc1rrornatidové.
dvouchrolnatidovýclrclrronrozotrrů
Po profázi druhélrodělcrrí,kteréprobíhástejnějako u mitózy, se chromozomyopět shrornáždí
je pak rozdělí na jednochromatidovéclrromozomy,
v ekvatoriálnírovině.Dělicí vřetérrko
které putují kopačnýrn pólůn.r.v telreráZivzniknou rrová dceřiná jádra, znichž kaŽdé
Z jedné mateřské diploidní
chrotnozotnů.
obsahuje lraploidnípočetjednochromatidovýclr
buňky vzniknou po dvou meiotickýchděleníchčtyřidceřinéhaploidníburiky.
jen v jednékopii' získává
Vzhleclern k totnu,že v garnetáchje každýchromozompř.ítornen
jeden
od
každého
rodiče
z
lromologických
zygota
clrromozomů. V jejírn jádr'c
se kornbinuje polovina genetickévýbavy od rnatky a polovirra genetickévýbavy od otce.
Zygota se při svém dalším vývoji dělí mitoticky' takže genetická výbava vzník|á
při op1ozerrí
zůstávázachovánave všeclrbuňkáchorganistrru.
Výběr jednotlivých homologických chrotnozotnůdo garnetje zcela náhodný a připorníná
rodičovskýclr
v zygotějsou tak velrni
chrotrrozotnů
taženičíselv loterii.MoŽnosti konrbirrací
široké.Spolu s clrrotnozolnyse vzájernněkombinují takéjednotlivé alely. Proto vykazuje
potomsfvo výraznou variabilitu. Dalšírriproceselll, 1enž přispívá ke vzrriku rrovýclr
kornbirlacíalel,j e crossing-over'
Poruclty meiózy trrohoubýt příčinouvztliku chrotnozotnovýchaberací,kterépak postilrují
patr'ízejménatzv. nondisjunkce, neboli clrybný rozchod
potonrstvo.i( časým deÍ-ektůrn
chrotnozotnův prvrrím'resp. drulrérnrnclotickórrrdčlení.Nondisjunkce vedou ke vzniku
počtu clrrotrrozotnů.
gatnet o abtrorrlrálním
Nejčastějšítni
aberacemijsou dizomie (daný
clrromozotnjcpřítorrrenvcdvou kopiíclr,aproto gatnetamá ojcden chronrozomvíce)
a nulizomie (danýclrromozotnclrybía ganretarr'ráo jedericlrrotnozomrnéně).
Oplodrrěrrírngamefy s abrrorrnálnírnpočtelrrclrrotnozotnůnonnálrrígarnetouvzrriká zygota
aberací'Chyběrríjedinéhochrotrrozotnu
či přítornnost
a poslézei jedinec s chrotrrozoll-lovou
clrromozolnuzpůsobívětšinouzávaŽnévývojovó poruchy,kterérnohou vést
nadbytečrrélro
potratunebo k narozetrí
těžcepostiŽerré1ro
dítěte.
ke sporrtárrnítnu
způsobuj
e tzv. lrerovnoměrný crossing-over- případ,kdy
Poruchy strukturychrotnozotnů
Znatnenáto,
trrezihomologickýtniclrrotnozotnynedojdek výrnčněstejnědloulrýclrseglnenfů.
jednorn
crossing-overubude určitýúsekna
clrrotnozomuclrybět,
žepo tolnto rrereciprokém
Tyto zrněny vedou v nčktcých pr.ípadech
zatítncona druhémbude zdvojený (duplikovarrý).
svndromů.
ke vzniku tzv. mikrodelečních
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Spermatogenczea oogeneze
Eduard Kočarek
UstavbioloÍIie
a lékař.ské
senetikvFN Motol a2.LF UK Praha
U č|ověkaje sarničígatnetouvajíčko(velkir, zprar,idlakulovitá burika) a satnčígatnetou
spermie (malá burika opatř.errá
cllouhýrrrbičíkem.kteý jí urnožňujerychlý pohyb)' Sarrrčí
i sarrličípolrlavní buriky vzrrikají stc.jnýnrtneclranistnetn,jehoŽ základern je rr'reióza.
průbělirrreiotickélro
U kaŽdélro1lolrlar,í
rrrávŠakkorrkrótrrí
dč|crrí
svá spccif,rkaa odlišrrosti,
jednotlivých
kterése netýkajíjcn rrrolfblogiedccřiných burrěk,ale takéčasovólroprťrběhu
fázi.
Spermatogeneze
Pod pojnrelTlSpermatogenezeroztttrrítrte
vzrrik sarrrčíclr
pohlavníchbuněk rreboli spermií'
U rrružůzačínátento proces v období pubcrty a pokračujezpravidla aŽ clokonce Života.
Výclrozí burikouje cliploidníprimární spermatocyt. Prvýlrr rrreiotickýrr'r
dělerrírnvznikají
dr'a lraploidrrísckundártrÍspermatocyty.DrLrIrýmrrrciotickýrrr
dělerrímse z kaŽdélroz niclr
vytvoř.ídr,čnczralépolrlavníbuňky zvanéspermaticly.Ty postuprrč
získávajícharakteristický
(aniŽ
přcnlčňují
tvar
by sc dálc dčlily) a
se rrafurtl<ční
spcrmie. Výsledkern rrreiotickélro
jsou čtyři spermie.
děleníjedrrohoprirlárrrílrospertnatocytu
Oogeneze
Vajíčkorrebolioocyt vzrriká procesel11
zvatrýmoogeneze'Na rozdíl od spermatogeneze
jejírn
začináoogcncze u Ženy již přccl
rrarozeníttr.
Diploidrríprimární oocyty př.ítorrrrlé
plodu vstupr-rjí
ve vaječnícíclt
do profázeprvníhonrciotickélro
dělení,v jejíniŽzávěru se však
tneióza zltstaví.V totrrtotzv. diktyotetlnítn
stádiu sctrvávajíoocyty velr-r.ri
dloulroudobr'r'I,o
polrlavnídospčlostizačínáprobíilatmenstruačnÍ
dosaŽerrí
cyklus. Bčhcm tolrotocykltr
obrrovu1e
zpravicilajeden z prilrlárníclroocytů(nebo několik prirrriirních
oocytri)r.rreiotickou
aktivittra dokončujeprvr-rí
dčlení.V teho závčruvznikají(rrarozdíl od spcrrnatogcneze)
dvě
jc
jenŽ
značnč
odlišrré
iraploidníburiky.Prvou z rlich se|<trrrdární
oocyt,
r,strrpuje
do drr-rlrélro
rneiotického
Drulroudceř.irrou
dělerrí.
buřrkoujc rrevclkóprvní pólovétělísko,kterézůstává
na povrchuoocyttt(u človčka
SetotopólovétělískojiŽ neclělí).
V rrrctaÍázidnrlrélrorr'reiotického
clělcníjc sckunciirrrrí
oocyt schopetroplozerrí.Po vstupu
jcho jádro tlrelózr'r.
Vzniklr zralý oocyt a druhé pólovétělísko,kteréstejrrě
spertrrte
dokončí
jako prvnípólovétělískozůstávátla povrclrltoocytu.Anijcdrro z pólovýchtělísekvšaknemá
význatnjako po1rlavrrí
burika'
Uvnitř oplozerréhooocyttt dochází ke splvnutíobou rodičovskýchjader a vzniká zygota.
Pokud sekurrdárníoocyt tlení oplozcn, zaniká, aniŽ by dokorrčildruhérrreiotickédělení.
Výsledkerr.r
meiotickéhoděleníprirlárníhooocytu je (na rozdíl oclspel.tnatogerreze)
pouze
jedinriÍ'urrkčnÍ
pohlavníbuňka a dvě pólová tělísl<a'
Riziko norrdisjunkčrríc|r
vad
hlediskaje důleŽité,
Z klirrického
Žc se stoupajícímvěkem ženy se u primárních oocytrl
zvyšuje riziko meiotickénondisjunkce (tj chybnéhorozchodu chrotrrozonrů
do dcer'irrýclr
burrěk).Příčirroujc zřcjrnč značnáčasováprodlcva oclzapočetívývinu vajíčkaaž k jclro
již před narozetrím
dozrání.Jak jc znátno'všeclrnyprirnárrrí
oocyty vstr-rpují
dívky do prvního
rneiotickéhodčlerría v diktyotenní fázi setrvávajítak dloulro' dokud treprobělrrre
ovulace.
Do tédoby rrrůŽe
vývin virjíčka
ovlivrrittnnolronegativrrích
faktorů,takžepravděpodobnost

chybnélrorozchodu clrrotnozomůstoupá. To je také důvod, proč se clítě s Downovýrtr
rnatkárn.Podobrrézávislostibyly pozoroválry
,ynd.o*.n1 (trizomií2i) rrarodíčastějistaršítn
i ujiných chromozonrovýcharreuploidií(např. uEdwardsova aPatauova syndrornu).Toto
Ženárnod tolrotověku výše
po 35. roce života,proto se všetrrtěhotrrýrn
riziŘo itoupá zejrnérra
navrhuje tnoŽnostprónatálního chromozomovéhovyšetřeníplodu. Pokud se ýká věku
vad dalekomenšívliv.
otce,zdá se, Že má na výširizika nondisjurrkčníclr
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Centrální dogma molekulárnÍbiologie

Eduard Kočárek
Ustav biolosie a lékařské
senetikvFN Motol a 2 . L F U K P r a h a
v rnolekulcDNA. Každý gen je úsekemDNA o konkrétní
Gerretickáinfortnaceje obsažerra
sekvenci nukleotidů. Podle tol.roto,'lláVodu..se vytvoř.ípříslušrráribonukleová kyselina
jádro. RNA rriá podobnoupolynukleotidovoustrukturu
neboli RN^, která opouštíbuněčné
jako DNA, je však zpravidla iednořetězcováa liší se zčástii v chernickérnsloŽení:Místo
deoxyribózy obsalrujemotrosacharidribózu (odtud přívlastek''ribonuklcová..)a thyrninje
v RNA tralrrazetljinou pyrirnidirrovoubází _ konkrétněuracilem (bliže viz text o struktuř.e
RNA).
V cytoplazmě se tramolekulu I{NA připojují rtbozotny, v rrichŽ se podle irrfonnací
bílkovirry.Vlákno RNA tedy slouŽíjako pr'edloha
v l{NA vytvář.írnolekulaurčité
obsaŽerrýclr
Íetězce.Znanrená to, Že každý gen obsaltuje
neboli matrice pro syritézupolypeptidového
jsou geny kódujícíspecifickéfunkční
proteinu.
Výjinikou
infortnaci ke tvorbě konkrétrrího
rnolekulyRNA (např.ribozotnovouRNA a transferovouRNA).
textu vyplývá, Že genetická informace se přenášíz DNA do RNA a odtud
Z pŤedchozího
proteinu.
Zpětný př.enosinfonrracez proteinudo molekuly nukleovékyseliny
do molekuly
nenítrrožný.
Tyto pozriatkyjsou základempostulátu'ktery senazývá ústřednÍ(téžcentrální)
biologie. Tok infbrnrace tnezi jednotlivýrn informačnírni
molekulární
dogma
m:
tnakrotnolekularrrilze vyj ádřit j ednoduclrýtnsclrétnate
-+
-+
<protein
RNA
DNA
DNA
První šipka (<-) zrračísyntézuneboli replikaci DNA' při níždocházík přenosu gerretické
cyklu.
itlfbrtrracetrrezi tlolekularni DNA. Tento proccs probíháběhern S-fáze buněčného
průbělrreplikace (blíŽeviz satnostatnýtext) zajišt'uje,aby se do obou
Setrrikonzervativní
dceřirrýchjader dostalyslrodrrókopie DNA, tedy shodrrágcrretickáinformace.
RNA podle předlohy (rnatrice)DNA. Tento proces se nazývá
syrrtézu
Drulrá šipka(---')zrračí
RNA (mRNA),
přepis neboli transkripce. U bakteriívzrrikátouto cestoupřírnotrrediátorová
nukleárníRNA), ztlěhož dalšírni
u cukaryot vzniká primárrrítrarrsklipt(zvarrýlreterogenní
itpravarrrivzrriká funkčnímRNA'
značítvorbu proteinupodle trratriceRNA. Tetrtoproces se nazývá př.eklad
Tř.etíšipka(---+)
rreboli translace. Procesetn tvorby proteirrůncboli proteosyntézou se blíže zabývqi
transklipcia trarlslaci.
satnostattré
texty větrované
dogna Vroce l958 FrarrcisH. Crick. Ačkoliv
Ve výšeuvedenépodoběpublikova|ústřcdrrí
jeho základníprirrcipzůstává
postulát
zpřesnily a doplnily (viz níže),
pozdějšíobjevy tcnto
stá|cplatrrý.
(poclrázející
od F. H. Cricka) byl v torntoslova snryslu
Za znínku stojí,Že výraz,,dogl.na..
pojrrretntrrínilpozrratek,kteý
ncpř.esně.Crick tírr-rto
pouŽitrrc-li clrybrlě,pak přirrejnrenšítn
je zjcvrrědokazatelný Ve skutečrrosti
se vširkvýraz,,dogma..(řecky 6óypo) pouŽíváspíše
žádnédalší
fbrtrrulovánaa nepřipouští
pro teologickourrebofilosofickoutézi,kterájc př.esrrě
rrámitky(a v podstatěani nemusíbýt vědcckýrnipoStupydokazatelrrá).
Reverznítranskripce
dognratu
objev retrovirů v rocc I910 porrěkud rozšířil vžitou představu o ústr'ednítn
biologie. Ukázalo Se, Že po Vstupuretrovirudo buriky se podle matrice virové
tnolekulátrrí
RNA vytváří komplementárrrívlákno DNA. Terrtoprocesse nazývá zpětnárrebolireverzní
transkripce a je kata|yzovánzpětnou rieboli reverzní transkriptázou. Tento enzyrn patří
do skupiny DNA-polyrneráz (|ze jej rovněž označit jako RNA-depcndentrríDNApolymerázu).Vzniklá dvojřetězcováDNA se většinouzačleriujedo DNA hostitelskéburiky
ll

vlákrra RNA, zntchŽ rrěkteráslouží
1akotzv. provirus. Podle provirovéDNA sevytvář.c1í
(tzv' virionů).
il syntézevirových proteinů,jiná jako genofory bucloucíclrvirovýclr částic
K
Buňka zpravicl|adloulrodoběpi..ziua' ale stává sc trvalýtl zdrojerninfekce. nejznárnějšírn
AlDS.
obávanéonetnocnění
retrovirůinpatřívirus HIV způsobující
a rrejrrebezpečriějšírn
molekulárnÍ
objevern i.u.r.iní trarrskripceúylo zpřesněno a rozšířenoústřední dogma
biologie do tétopodoby:
transkripce

DNA

replikace

<-

---+

DNA

<reverztrí

RNA

translace

--+

PROTEN

transkr-ipce
a dále
Podle této představy probílrápř.enosgerretickéin1bnrracerrejen z DNA do RNA
žeprvotní
do rllolckuly proteinů,ále take z RNA rlo DNA. To zároveň podporujelrypotézu,
(lde
l{NA
pouze
vyuŽívat
organistrly.,",izeni rnoltly jako rrosičegerretickéitrfonrrace
prostřednictvírn
o většinověakceptovanoutypotézu RNA světa).Teprve později se (zřejmě
převážil.
postupně
reverznítrarrsklipce)vytvoiiia DNA, jejíŽ význam u větširryorganisrrrů
RNA.
Př.esto1egenoforněkterýclrvirůtvoř.enpouzetnolekulatrri
dogmatu
Dalšíupřesněnícentrálrrílro
třeba
Ani výše uvedené sclrétrraoentrálníhodogrnatu však není zcela kotnpletní'Je
svoji vlastní
poznalnenat,Že RNA viry (s výjimkou retrovirrr)jsou schopny syr'rtetizovat
RNA. Jde o procesanalogickýreplikaciDNA.
podrnínkách(in
Dalšíšipkaby rnolrlaexistovatrrreziDNA a proteinetn,trcboťv laboratorníclr
rnRNA).
vitro) lz,eclokoncepř.ipravitproteirrypřírrropodle tnatriceDNA (bez spoluúčasti
byl rovnčŽobjev
dogrnaťu
sclrótrratucentráltrí1ro
Závažnýnzásalrernclo pří1išzjedrrodušenélro
brucei
eclitováníRNA. Tentó ;ev byl poprvéprokázán u lidskélroparazita Ttypanosonla
na|ézán
který je jako ncškodrrýkor-rrensál
prvoka Crithidia .fa'scictilaÍa,
a upř.íbtlzrrého
úpravěprirnárního
je
clocbázík dodatečrré
při
něrrrž
proces'
v těleclrtnuch. EditovárríRNA
tétoeditace
Běhern
gRNA (gttideRNl).
rr'rolekul
zvláštrrích
RNA prostř.edrrictvírn
trarrskriptu
clornolekulyRNA' takŽevzniklá funkčnírnRNA pak jiŽ
dojde kzaí.azeninovýclrrrukleotidťr
genu. Větširraodborníkůse shodujev názotu,
původnírnu
.vá;í sekuerrcívťrbecrreodpor,ídá
význarnRNA při vzniku avývoji živých
ze joe o evolučněveltni starýprocesdokutnenrující
systénrů.
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Genetický l(ód

Eůrurd Kočarelr
gerretiky
FN Motol a2.LF UK Praha
Ustavbiologiea lékař.ské
zaÍazovárrydo polypeptidovéhořetězce
Při translaci(viz samostatnýtext)jsou anritrokyselriny
v rnRNA. Tato molekula obsahujekódujícítrojice rrukleotidů
na základě informaceobsažené
(tzv' koclony), k rrirnŽ rrasedají svýrni antikodorry rnolekuly tR}{A nesoucí př.íslušrré
arnirrokyselíny.Znatnená to' Žekaždý kodorr vrnRNA kódtr1e zaÍazeni určitékonkrétrrí
ř.etězce.
arninokyseliny do p olypeptidovélro
tripletuse na{vá genetickýkód. Jelro
k určitélrru
Tento systélnpřiřazerrídatréaminol<yselirry
poznání.
biologickélro
rozluštěrrí
se stalozákladerrrt-nodernílro
Genetický kócl lze přirovrratk Morseově abecedě.Na rozdíl od morseovky však pracuje
čárek a tečekrrrá 4 nukleotidy, kterérozlišujernepoclle
s většírnpočtemznaků (rrarrrísto
heterocyklických bázi) a také po.doba výslcdnélrosdělení je odlišná. Kornbinací čtyř
nukleotidůtnůžemevytvoř.it až 4, : 64 různýclr tripletů. Proteosyntetickýaparát však
pracuje pouze s 20 amirrokyselinami. NíŽe uvederrátabulka, která udává výčet všeclr
aminokyseliny' ukazuje' žejednotlivé
tripletů rnRNA kódujícíclr pr'íslušné
rr.rožnýclr
dvěma ažšestirůznými triplety.
arninokysclinynejsoukódovány pouzejednírn'ale větširrou
jejichž
jsou
kodon (AUG, resp.UGG).
r-ídíjediný
zatazení
a
tryptof.an,
rnetiriorrin
Výjimkarni
Naopak žádtlýtriplet nernůŽekódovat více neŽ jedriu aminokyselinu.Terrtostav se nazývá
kódu.
degeneracegerretickélro
terrnín,
tlelze v totnto případěclrápatjako úpadek.Jde o trratematický
Pojenr ,,degenerace..
jeden
více
neŽ
zpravidla
cxistuje
žc pro každouat.trinokyselinu
který r,yjadřujeskutečnost,
jako degenerovanýtakový kvantově
specifickýkodon. Např. v teoretickéfyzice označujerrre
kteý rná pro darréhlavrríkvatltovéčíslovícerůznýclrvlnových furrkcí.
rr'recharrický
systétn,
Trojice rrukleotidůUAA, UAG
Ne všeclrnytriplety však sloriŽíkzaiaz'eníarnirrokyselirr.
I(dyŽ
závěr trarrslace.
kodorryozrračující
a UGA majívýznarnjako kotlcovéneboli tertninační
polypeptidový
řetězec
(nazývanérnu
kodorr),
tóŽ
STOP
ribozotrrdospěje k totnuto siglrálr'r
se odpojí.
Zvláštnívýztratl,trrrezi triplety rná také kodon AUG, kteý je bifunkční.Krotně tolro,
slouŽítakéjako tzv. iniciační
Žc kdekoliv uvnitř řetězce nrI{NA kódu.1ezarazcnit'tretioninu,
kodon. ozrračujetotiŽ rrarnRNA tnísto, odkud trrá v ribozotnu začíttranslace. Proto
je u cukaryot a arclrebakterií zařazován na počiltek kaŽdélro novč syntetizovanélro
polypeptidovélro
ř.etězceprávě rnetlrionin.U bakteriíse na iniciačníkodoriAUG váŽe zvláštní
je zde specifická
N-formylmethionirr. Tato atrritrokyselina
iniciačnítRNA, která př.erráší
řetězce.
pouzepro začátekpoIypeptidovélro
genetického
kódu je jelro univerza|ita. Znanená to, žepřiřazerrí
Dalšívýzrralnnouvlastrrostí
jeuvšeclr organisnrůbez ohledu nafylogenetické
arrrirrokyselin
kjednotlivýnr tripletůrn
drobrréodclrylky.Příkladenrjsou rnitochondrie'
vzácně
zjištěny
Přcsto
byly
zařazenístejrré.
výztratn,ale je zde překlárlánjako tryptofan.
kde kodon UGA zpravidla nerliá tertrritračtlí
ještětzv. standardní genetický kód,
Proto od univerzállrílrogenetickéhokódu odlišujelr.re
naprostottvětšinouorganisr-r.rů.
kterýjc potrŽívár'r
podporujípř.edpoklad,Že genetický
kódu u všeclrorgarrisrnů
Yýtazné shody v gerretickérrr
jednou.
Že se vytvořil
Většinateoriípr'edpokládá,
kód se v průběhuevolucevyvinul pouze
zřejrně v období'kdy vznikly prvrríŽivéorgatlistny(U. asi př.edtřerrii rrriliardarniroků)a kdy
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ještě riedošlo k rozrůzněrríorganisrnůdo jednotlivýclr říší a kmcnů. Proto Lze vznik
kódu dokorrceztotožnitse vznikem života.
scnetickélro
kódu jsou ve|rnisloŽitéakaŽdá rná své
vzniku gerretickélro
Teorie vysvětlujícítneclranistnus
příznivce a odpůrce.K častěji akceptovarrýrnpatř.ípředstava, Že protcirry, resp. peptidy
Podle vlastnostívzniklýclr
původněvznikaly pt'ímona vláklrech RNA, a to spíšerráho<lně.
varianty
úspěšné
s těnritornolekularni,př.ičernŽ
peptidťr
všakprobílralaselekcepraorganistnů
jejich
konzervaci zřejrně přispěl vzrlik cnzytnůschopných
byly evolučněkonzervovány.K
rozpoznávat příslušnýtriplet a přiřadit k trčtnukorrkrétrlíamirrokyselinu.Podle jiných
představ gerretickýkód ncvzrrikl postuprrouevolucí' ale porrrěrněryclrlou, snad nál-rodrrou
zatnrznutí..).
tratrslace(1cleo hypotézu',náhodtrélro
kot-trpotlent
korlbirracívšeclrzákladrrích
Genetický kód. Tabulka uvádí jednotlivékodony v mRNA, zkratkami jsou zapsány
jednotlivéaminokyseliny.Terminačníkodony jsou označenyslovem STOP' iniciačni
kodon zkratkou,,inic.".
2. bíze
|.báze

U

C

U

C

Phe
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Phe

Ser
Ser

Leu
Leu
Leu
Leu
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Leu
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II

Trrr

cys
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C

Ser
Ser

STOP

STOP

A
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c

Pro
Pro
Pro
Pro
Thr
Thr
Thr
Thr
AIa
Ala
Ala
Ala

HS
FI S
G
G lt
Asrr
Asn

Arg
Arg
Arg

U

A
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r--)r
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Glu
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Arg
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Struktura DNA
Eduard Kočárek
Ustav biolosie a lékařské
senetikvFN Motol a2. LF UK Praha
Základní molekulou urnožriující
uchování i př.errosgenetickéinformace je u organisrnů
jádře i
s buněčnoustavbou deoxyribonukleová kyselina (DNA). Naclrází se v buněčrrém
v rrěkteýclr dalších organelách. I kdyŽ je (díky objevu nčrneckéhochernika Jolranna
Friedriclra Mieschera) znátna jiŽ oddrulré poloviny 19. století,její chernická struktura
i klíčovývýznarnpro př.enosgenetické
infonnacebyly objevenydalekopozději.
DNA obsalruje cukernou složku (rrronosacharid2-deoxy-p-D-ribózu),dusíkaté bá.ze
a fosfátovéskupiny (Poo, ) od 2-deoxy-B-D-ribózy'zkráceně deoxyribózy, získalaDNA
částsvéhonázvu.
Základernmolekuly DNA je polynukleotidový cukrfosfátový řetězec, v němžjsou částice
deoxyribózy rravzájerrrpropojeny fosfátovýrrri skupinami. Přitorn je na každou částici
deoxyribózypřipojenajedrraz dusíkatých
bázi.
čísly1, - 5,. od strukturněvelrni
Molekula deoxyribózy obsahuje5 atornů
uhlíkuoznačenýclr
podobnéribózy se lišítím,žena uhlíku 2, má rr'rísto
oH-skupiny navázanýpouze vodík.Na
fosfodiesterovouvazbou fosfátové
ulrlíkové
atomy v pozici 3, a 5, jsou navázánykovalerrtní
- bud'3'nebo 5,.
řetězcejiné označení
skupirry.Proto má každýkonec polynukleotidového
I(rorně toho je na uhlík 1, navázána kovalentrrí N-glykosidickou vazbou některá
z dusíkatýchbází.
Báze jsou heterocyklickésloučeninyodvozerréod purinu nebo pyrimidinu. K purinovým
bázím řadírneadenin (A) a guanin (G). Z pyrimidinových bází jsou v DNA obsaŽeny
cytosirr(C) a tlrymin (T). Spolu s fosfátovouskupinoua dusíkatoubázívytváříkaždáčástice
cukrunukleotid,coŽje základníjednotkapolynukleotidového
řetězce(obr.3.1).
guaninové,
cytosinovéa thyrnirrové.
Podle konkrétrrí
báze rozlišujemenukleotidyadeninové,
pořadíneboli sekvenci. KaŽdý gen
Nukleotidyjsou v DNA uspořádárryza sebou v určitém
úsekemDNA, kteý rná specifickousekvenci nukleotidů.Sekvenci
|ze ztotožnits určitýrrr
polyrrukleotidového
zkratkarni bázi, jimiž jsou příslušnénukleotidy
řetězce zapisujerr-re
tvoř.eny,např.:
3'
5' AACTGCGATGCCCTTAGCTAGG
volnékonce uhlíkudeoxyribózy, čímžudávají
orierrtaciřetězce.
Číslas, a3, označLljí
řetězce však ještě zcela nevysvětlil strukturu DNA.
Popis stavby polyrrukleotidového
StrukturuDNA objasrriliroku l954 arnerickýbiolog James Dewey Watson (narozen1928)
abritský ťyzik Francis Harry Compton Crick (1916-2004)'kteří společněpracovali
v Carrrbridgi.Dospěli k závěru, žernolekula DNA je tvořena dvěma polynukleotidovými
bázenl. Adenin
řetězci, kteréjsou navzájernpropojenyvodíkovýmimůstkyrnezi dusíkatýrni
se vŽdy páruje s thyrninetrr(A-T) a guanin s cytosinetn(G-C) Proto jsou uvedenébáze
navzájetnkomplementární.Dvojřetězcovýútvarnenírovintrý,ale je prostorověuspořádárr
do šroubovice.
Polynukleotidové řetězce v DNA jsou antiparalelní. Znamená to, Žejeden z nich
je orientovátive stněru 5, - 3,, zatimco protějšíretězec opačtrě,tedy ve směru 3, - 5,.
Dvojřetězcovou tnolekulu DNA označujerrre
zkr.atkou dsDNA (z arrglickélro,,louble
strandeď,).
Korrrplernentarita
bází vysvětluje,pročje v každéclvojšroubovici
dsDNA početpurinových
nukleotidů rovrrý počtu pyrimidinových nukleotidů. Vírne-li, že se adenin páruje
t5

a
'1.

bude
nr'rkleotidu)
zastoupeníaderrinu(resp. adcnirrovélro
s tlrynritlem,je jasné,žeporrrěrrré
jako zastoupcníthyrninu(rcsp.tlryrninovélro
nukleotidu).Stejnětak se obsalrguaninu
ste1rré
úsekudsDNA
polyrrukleotidovýclr
řetězcův určitérn
rovná obsahucytosirru.Sekvenci obou
lze protozapsat:
5' A C A T G C G A T G C C C T T A G C T A G G 3'
3' T G T A C G C T A C G G G A A T C G A T C C 5'
(viz výše).
ř.etězců
Čisla3' a 5, udávajívzájernnouoricntaciantiparalelníclr
jen základnísloŽkouDNA, ale stal se i délkovoujcdnotkou'Délkugenu nebo
Nukleotid trerrí
jiné sekvenceV DNA zpravidla vyjadřuiernepočternnukleotidovýchpárů.Tyto jedrrotky
zkratkou
jako páry bází (rnínčrry
bázi v rrukleotidech),
páry korr'rplernentárních
označu.1etrre
,,basepairs,,).Většinagenůvšakdosalrujcdélkyněkolika tisícaŽ rniliorrů
,,lrp..(zang|ickélro
kbp (',kilobáze..)rrebo
párťrbází,proto v praxi zpravidlapracujetnes odvozenýrnijednotkarni
Převodnívztalrje stejnýjako u fyzikálníclrveličirr:
Mbp (,,rrregabiizc..).
I kbp = 10'bp
1 M b P : 1 0 3I < b P: 1 0 65 P
Podobrrěvyjadř.ujcnrcdélku úsekův tnolekule jednořetězcovéRNA v bázíclr (tj. počtem
zkratku,'b..(resp.kb nebo Mb).
tresoucích
báze)'V totntopřípaděpouŽívárrre
rruklcotidťr
Že dvojřetězcovárrrolekulaDNA
bázernizpůsobují,
Voclíkovévazby rnezi kot.rrplenretrtánrítni
úplnéoddělerrí(disociaci)
je velrrristabilníťttvar.Rozrušenívodíkovýclrrnůstků
a rrásledrré
zvýšenéteploty (kolern 94-96 "C). Stejnéúčinkyrrrají
t'etězcůlze však vyvolat působerrírlr
jirié
forrnarnid).
nebo
sloučeniny(např.hydroxidy,tnočovina,
enzyrrry
takéněkteréspeciÍické
tzv. chaetropnísoli.
častopouŽívají
v laboratoř.íclr
I(rorněuvedených|átekse k tomutoťrčelu
vodíkovévazby.
3ejichŽiotrtyrozrušují
řetězců'se nazývá denaturace DNA.
Dě1,při rrěnlŽdocházík oddělerrípolyrrukleotidovýclr
pouzc jedrrořetězcovirDNA rlcboli ssDNA
Po úplnédenaturacije v roztoku př.ítotnrra
(z anglického,,gi
ngle strandeď,).
teplotu,kterou vyjadřujernehodnotouTn.
I*lždá tnolekulaclsDNA trrá určitoudenaturační
*
(z anglického ntelting Íen.tperaÍttre closlova tcplota tárrí). Jde o teplotu, při níž
z 50,Á.
rrrolekulaDNA derraturována
1eclvojřetězcovir
sloŽerrí
(např.
př.iochlazenínebo ztněně cherrrickélro
potlinou
podnlínky
Pokr'rddenirturačtrí
řctězce ssDNA se opčt spojí a vzn|ká dsDNA. Doclrází k tzv.
roztoku), kotrrplctnctrtárrrí
(též
reasociaci) DNA. Proces denaturaoea renaturacc |ze tak vyjádřit
renaturaci
jctlrroduclrýttri
i:
rovtticctrt
Denaturace: dsDNA _n 2 ssDNA
Renaturace: 2 ssDNA -+ dsDNA
a renaturacese veltlričastovyuŽíváv molekulárně biologické
detraturace
Procesťt
diagnostice.Na jejiclr bázi jsou založenynapř..lrybridizačnímetody.
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Struktura genu a gcnová exprcsc
Eduard Kočárek
Ústav biolo.eiea lékařskógclretikyFN Motol a 2. LF UK Pralra
Gerry lze povaŽovatza zákl:rdníjednotky gerretickéinformace. Jsou tvoř.enysekvetrcetni
DNA, pocileniclrŽse syntetizqírrrolckulyribonukleovýchkyselirr,popi..proteinů.Podle toho
dělírnegetlvc1odvou zákIadníchskupin:
a) Strrrkturní geny, kteréobsalrujíinÍbrrlraceo prirnárnístruktuř.cproteinů. Patří k nitn
zejtnéna:
- gelly kódutícíproteilryse stavelrnífunkcí (tj. základnísloŽky cytoskeletrrarrrezibutlěčrré
lrrrroty;
rrapř..
tubulin,kolagetr'elastin,aktin,tnyosinatd.);
- gelly kódutícíproteirrys biochemickou nebo Í'yziologickouÍunkcí (zejrrrérra
enzymy,
protellly,protilátkya některéhorrrrorry).
ťecel)tory,
regulačrrí
btrtrěČné
produktynepodléhqítrarrslaci.Patř.íkrrirn
b) Geny pro furrkčníRNA, jejiclrŽtrarrslcipčrrí
(tRNA)
RNA (rRNA).
gcny kódu1ící
RNA
a ribozotrrovou
př.ec1evšílr.r
transf.crovorr
podle danégcrrovópředlohy se rrazýváexprese
RNA, resp. proteinr"r
Proces tvorby Íunkční
je gcrrováexpresevelrni sloŽitčkoorclinovátraa úzce
genu. U tlrrrolroburrččných
organistrrti
souvlsís furlkcí,kterou daná buňka vykoriává. Proto llezi butikarni,resp. tkáněrrliexistují
výraznérozclílyv aktivitě specifických gerlů.Některégeny jsor-raktivnípouze v určiýclr
typeclrbr'rrrčk
nebo tkání.V tottltopřípadě'jde o tzv' tkáňově speciÍickérreboIi,'luxusní..
geny.
Jilré geny rnají klíčovývýznarrrpro udrŽeníŽivotníchfunkcí, a proto .jsou exprilnovány
jako provozní, v angličtině
ve všech burikách Llez rozclílu. Tyto gel]y ilztlačujct-tre
,,ho uselteepinplg encs" .
Struktura genu a regulacegenovéexpreseu eu|<arYot
je promotor,
úsekenr
regulačnínri
oblastmi.Počátečrrírn
DNA te gen ohraničcrr
Na úrovr-ri
zalrájenítratrslcripce.
alc lokalizujetrrísto
.ieiloŽsekvctrcczpravidlanerrípř.episována,
jsou ir eukaryot t.ozeznávány
(tzv.
které
boxv),
ProrrrotoryobsaliujíspeciÍickésekvence
jako transkripčnífaktory' Př.ítorrrnost
těchto
speciÍickýrni
ilrotciny souhrntrěoznačovanýlni
protcinťr
trascc1trutí
RNA-polyrnerázya zahájenítranskripce.
V pl.olnotorové
oblastiurr.roŽriqe
1aktory ntají irrdukčllívýznatn a1cjich rtavázání na DNA je nezbytnýrl
Trarrskr.ipčrlí
přcdpoklaclerlk zalr1r1errí
syrrtózymRNA. Mnohéz tčchtoproteinůovlivňujínrírutranskripce
danéhogetru,takŽese uplahiujíi při regulaci genovéexprese.
Protnotorryluxusnícirgenťrobsalrujízpravidla tzv. ,,TATA-box... Terrto úsek je tvořen
variantatrri.
NaclrázísepřibliŽně26 - 34 bp před
sekvencí5,-TATAAAA-3, nebo.1ejírni
provozníproteinynrajílnístotolrojeden rrebo
kdc začírrá
trarrskripce'Gerly kódu1ící
tnístetrr,
více ,,CG-boxů..,ktcró obsairujísekvenci 5'-GGGCGG-3,, popř. její varianty' Jinýrn
obecrrýrn protllotorovýtrrprvketn je ,,CAAT-box.. (napr*.5,-cGCCAATCT.3,)' |ežicí
. lGorrrětolro sc v růzrrýclrvzdálctrostech
většlnou80 bp př.ednrísternzalráierrítrarrskripce
úseku .',yskytujítaké tzv. enh:rncerovéa silencerovésekvetrce,na něŽ
od př.episovarrólro
ktcrérovněŽirrteragují
s protrrotorertr.
regulační
ťaktory,
se vitŽoudalšíproteinové
k syntéze
Za prot'trotoretrr
leŽí vlastní transkripčníjednotka, která obsahuje irrÍbrrrraci
prirnárníhotranskriptu RNA (hnRNA). Lze ji rozčlenitlla exony a introny (b|íŽeviz
úpraváchhnRNA).
sarnostahýtext o posttranskripčních
jeclnotka jc zakončctraterminátorem. Tínlto pojrnerrt označujetr.re
další
Transkripčrrí
oblast, po ;cjíž trarrskripcise RNA-polymeráza od tnatricovéhořetězce DNA
regulačrrí
ll

odpojí. Stejně jako v případě protrrotoru se atli tenninátorová sekvence rieup|ahiuje
kodorr.
pr*isyntézeproteinové
nrolekuly,neboťjí zpravidlapředclrázítenninačrrí
Regulacegenovéexpreseu bakterií
pro několik za sebou
U bakteriíbývá (na rozdílod eukaryot)častojediný promotorspolečrrý
jednotku,
kterou nazýváne
rrásledujícíclrgerrů.Ty pak vytvářejí ucelenou transkripčrrí
infortnace
operon. Při trarrskripcise Z operonupř.episujejcdiná rnolekularrrRNA obsalrující
jednotlivých
jejírnu
př.ekladu
rnolektrl
do
a teprve v ribozomecl-rdoclrází k
všech ger-rťr
proteinťr.
operonmajítakéspolečnýterminátor.
Gcny tvoř.ící
Za operonovýrrrprotnotoretnnásleduje ještě dalšíregulačnísekvence zvaná operátor.
Jde o cílovot'toblast, naniŽ se váŽe regulačníproteirr zvaný represor' jenž zaurčiýcil
podrrrínekzrrernoŽrlujetranskripci. Represor zpravidla blokuje navázáttíRNA-polymerázy
vlákně DNA od promotoru
k promototu nebo zabrariujejejírnu př.esunupo trratricovérn
je
dalšíchmolekul, které
podrnírrěrro
spoluúčastí
represoru
gelrůlrr.
Pťrsoberrí
ke strukturnírn
rozlišujerrre:
rněníjeho aktivifu.Mezi těmitosloučeninatni
se váŽouna jelro tnolekulu,čírrrŽ
jejich
po
navázáni
dojde
takŽe
inaktivují,
replesor
vazbou
a) induktory, které svojí
sekvencea k zahá1enitranskripce;
k odpojenírepresoruod operátorové
jejichž
rraopakaktivuje, takŽese vážena operátora zastavu1e
repre
Sor
vazba
b) korepresory,
transkripci.
Funkci induktorťr,resp. korepresoru zastávají ruzné organické sloučerrirry,které jsou
nebo naopakproduktybiochernickýchprocesův buňce.Patřík rlim např.
výclrozímisložkarrri
některé saclraridy nebo arnirrokyseliny. Tyto látky rnají většinou úzký funkční vztah
ke genůtl, kteréjsou v operonu přítorrrny.Nezř.ídkajde o produkty, vzniklé působenírn
jetichŽgenyjsou součástí
př.íslušnóho
operonll.
enzynrů,
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Replikace DI\A
Educu"dKočárek
genetikyFN Motol a2.LF UK Praha
Ustavbiologiea lékařské
dělerrí'je syntézaneboli
Procesetn,jenŽ předchází kaŽdérnujaderrrélnu,resp. burrěčrrérr'ru
jejím
jeŽ
zahájenírn(v G1-fázi)
Před
probíhá
v
cyklu.
S-fázi buněčrrélro
replikace DNA,
DNA), kterévýrazně snižujítl.ekvenci
docházík reparačnímprocesům(opravámrrrolekr-rl
rntroŽství
deoxynukleosidtrifosfátů(dále jen
vytvoří
velkó
se
v
buňce
nrutací.Současně
ř.etězce.Pro
dNTP), kteréjsou základrrírnikatrrenypro syntézunovéhopolynukleotidového
(dATP), deoxyguanosirrtrifosfát
replikaci DNA jsou rrezbytrrédeoxyaderrosintrifosfát
(dTTP).
(dCTP) a deoxytlrymidirrtrifbsfát
(dGTP), deoxycytidintrifosfát
poclrázíod slova ,,replika..(tj. otisk, popř. odpověd')'V uměnírozumínre
Název ,,replikace..
novou repliku
pod tírntopojrrrernnově vytvořenou variatrtuod3iŽ existujícíhodíla Qrapr".
jak
DNA
byly
v rninulosti
se vytváří ,,replika..
od dř.ívevzniklé sochy). Př.edstavyo tonl,
žcpodle sekvencenukleotidův molekule rnateřskéDNA
růzrré.
Původrrěse pr'edpokládalo,
rnolekuly.
kteráje př.esnoukopiípťrvodní
dvojšroubovice,
vzniká zcela tlová,dceř.iná
dNTP však prokáza|y,žekaŽdá dceřiná
radioaktivrrězrračenýclr
Experirlenty využívající
je
původu.Jcdrroz niclr je původním
vlákny
rozdílného
tvořena
dvěma
DNA
molekula
vláknem mateřské molekuly, zatítncodruhý polynukleotidovýřetězec se nově vytváří
bělrerrrreplikace.
Proces replikace začínáoddělením vlákerr mateř.skéDNA. oba tyto řetězce slouŽíjako
rrukleotidu
matrice r-rebolitempláty pro tvorbu rrovýchvlákerr.Znanlenáto, že ke kaŽdénru
řetězce se rrazákladě pravidel o párování bází přiřazuje kornplernerrtárrrí
r.rrateř.skélro
rrukleotid. Následnýrn spojerrírntěcl-rtorrukleotidůvzrriká rrový řetězec' kteý spolu
s mateřskýrn vlákrrenr vytváří dvojšroubovici. Do každé dceřirré buriky pak pÍechází
tvořená jednímpůvodníma jednímnovým řetězcemDNA. Protoř.íkárrre,
dvojšroubovice
aby jádra obou budoucíclr
Že procesreplikaceDNA je semikonzervativní.Tírnjc zajištěrro,
genetickou
informaci.
bunčkzískalazce|aslrodnou
dceř.inýclr
jsou DNA-polymerázy.
z ntchžnejdůleŽitější
několik enzyt-ttů,
I{eplikaoeDNA se účastní
Tyto enzyrnykatalyzujívznik nových vláken DNA. Jako zdrojebudoucíchnukleotidůslouží
polylrukleoticlovérnu
ř.etězcištěpípodle rovnice:
dNTP, kterése př.ipřipojeník rrovétnu
-+
dNMP + P-P
dNTP
kteý jejakožto rrukleotid zaÍ.azen
cleoxyrrukleosidnronofosfát,
dNMP
označuje
ZI<ratI<a
k jeho připojenízískává
polynukleotidového
ř.etězce.
Clrernickouenergiipotř.ebnou
do rrovélro
pyro Íbsfátu (P-P ).
enírr.r
lrydrolyti ckýrn odštčp
burikasoučastrýtn
Je třeba zdůraznlt,žesyntéza DNA probíhá jerr v jednom směru. DNA-polyrnerázy
připojujínový rrukleotidvŽdy jen ke 3,-oH-skupinčdeoxyrtbózy,nikdy všakk oH-skupině
probílrápouzeve směru5,-+3, a rrikoliopačrrě.
novéhoř.etězce
rra5'-konci.Proto syrrtéza
je prubělrreplikacena kaŽdérrr
z nich
Vzhlederrrk totnu, Žejsou vlákna DNA antiparalelní,
3,+5,probíhá
syntéza
vesměru
porrěkudodlišný.Na vlákrrě rnateřskéDNA orierrtovanétn
polynukleotidovélro
ř.etězcekorrtinuálně,nebot'nukleotidynovéhovlákrra
kornpletnentárnílro
jako vedoucířetězec.
ve stněru5'+3'. Toto vlákno označujerrre
se zaÍazuií
lrrateřskémvláknč (5,_+3.) je však syntéza výrazně pomalejší,rreboť
Na opačrrérn
ř.etězecse vytvářídiskontinuálněpo drobných,zpočátkuoddělerrýchúsecíclr
kompletnentárrrí
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Zvanýcholrazakilro fragmerrty Byly pojtnenor,ánypo svérrrob1eviteli,jílnŽ byl japonský
biologReiji Okazaki (1930- 1975).
,
l(aŽdý okazakilro fragt-nentvzniká ve st-nětu5.+3 vždy po rozpletcrríurčitóhoúseku
enzymu zvaného
jsou postupněspojovárrypůsobenírn
dvojšioubovice'Jcdnotlivéfi.agrnctrty
řetězci
DNA-ligáza. Proto replikace DNA probílrá semidiskontirruálně (na rnateř.skérrr
řetězcidiskontirruálrrě).
t1aopačnéln
3,-+5,kontinuálrrě,
Začátekaprůbělrreplikaceje u prokaryotickéa eukaryotickébuňky porrěkudrozdílrrý:
a) Na prokaryotickém clrromozomu tvořenótnkrrtŽnicovouDNA existujezpravidlajedirré
odtud postupuje
tlísto, tzv' replikačnÍpočáteknebo1ilokus ori (ocl arrglickéiito,,origitt..)'
rnolekuly.
obvodukruŽlricové
syrrtózaDNA v obou snrěrechpo celérrr
gerretickouvýbavu,kteráje rravíc
daleko rozsáhlejší
bj IJ eukar.yotickýclrbuněk. kterérr.rají
bodtr
není replikacc z jedinéhopočátečního
segmentovánado Většíhopočtuchrot-nozolnů,
replikujícíclr
se
moŽtrá. Proto je eukaryotický genoln rozdělen na větší počet současně
počátek'
jeclrrotek,
tzv. replikotrů,z niclrŽkaŽdýrná svůjvlastníreplikační
Na bázi rep1ikace DNA je za|ožena snad nejznárnějšía nejvyužívanějšírnolekulárně
biologická mctoda zvaná polymerázová řetězovir reakce neboli PCR (z anglického
rreboliampliÍikaci specrÍickýchúseků
SlouŽíkc ztrrnoŽení
,,PoýlneraseChain RectcÍioi,,.).
DNA. V současnostirná klíčový význatn při diagnosticetnnolra geneticky podrr-ríněných
clrorob, využívá sc však l vc forenzní (soudní)rnedicírlězrpři analýze DNA izolované
materiálu.
z archeologickóho
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Transkripce
Eduard Kočárek
gerretikyFN Motol a2'LF UK Praha
tJstavbiologie a lékař.ské
Proteosyntéza jc základriírn proceseln' 1ínž se itrfbtrrraceobsaŽená v DNA převádí
jirnižjsou:
procesů,
do podobykorrkrétlrílro
znaku.Skládá se ze dvou základrríclr
_
1. Transkripce syntézaltNA podle matrice DNA.
2. Translace_ syntézaproteinupod|ematrice RNA.
jsou při těclrto dějíclr rnolekuly ribonukleovó kyseliny neboli
Nczbytrrýrniprostt"edníky
RNA
Proccs proteosyrrtézy
začinápř.cpisemrrebolitransl<ripcí'V tétoÍázise sekvetrcenukleotidťr
genu pr'episuje(trarrskribu1e)
r'danét-n
closekvcrrcctzv. mediátoror'éRNA neboli mRNA,
jejího
prekurzoru' Stejnýrn způsobetnse syrrtetizujítaké další rno|ekuly RNA:
resp.
tj. ribozomová RNA (rRNA) a transferová RNA (tRNA)'
jádře a katalyzujeji errzyrnzvaný RNA-polymeráza'
SyntézaRNA probíl.ráv burrěčnérn
U prokaryot existuje pouze jeden typ RNA-polyrrrerázy.U eukaryot známe tyto tři typy
RNA-polymeráz:
- Typ I, jerrŽtranskribujegeny pro rRNA.
- Typ II, který transkribujevšeclrrrystnrkturnígerry.Znanrená to, ževytváři ř.etězceRNA
(tzv.prirnárrrí
proteinů.
trarrskripty),
kteréjsou po úpravách(tzv. sestřihu)využityk syritéze
- Typ IlI' jerrŽtrarrskribuje
gelly pro IRNA a rrěkteré
rrrolekulyrRNA
Matricí pro tvorbu RNA je jederrzÍetězců'DNA. Tcnto řetězec DNA se nazývá negativní
jej zrrarrrérrketrr
řetězec odpovídásvojí sekvencí
a označujenre
,'-... Drultý (rrepřepisovaný)
výrněrrutlrytrritruza uraci| - y|z
nově syntetizovanéttru
vláknu RNA (pokud potnitretrre
jako pozitivnířetězeca označujeme
satnostattlý
text o struktuř.e
RNA) Protojej označujetrre
znallóttketn '.-|...

Iniciace(zahájení)transkripce
Signální sekvence DNA před gellelll' na kterou se váŽe RNA-polyrneráza se nazývá
promotor. Na protrrotor(předevšítlna Vysoce konzervovanýúsekprotnototuzvaný TATA
box tvořetrývětšinou25 -30 repeticetniTATATAATA) se naváŽitranskripčnífaktory, coŽ
jsou proteilrys regulačnítn
význatrrenr.
Většinouse uplatňujípři spuštěrrí
transkripce.
počtutranskripčrrích
Soulrra větší1ro
faktorůje při zahájerrítratlskripcerrezbytrrázejrnéna
u eukaryotických buněk. S transkripčrrírrri
Íhktory vytvář.í složitý komplex také
RNA-polymeráza. Tento kornplex pak utlroŽtiujenasednutíRNA.polyrnerázy na správtré
místov terrrplátovérn
vlákně DNA. Tím.jepř.esněVylnezellzačátektranskripce.
protnotorťt
význatlipro ilriciaci trarrskrtpce
U eukaryotnra1íkrorr-rč
RNA takó úsekyzvané
enhancery. Jde o krátké konzervovanésekvence DNA ležícíčasto v potněrně velké
genu.
vzdálerrostiod přepisované1ro
Elongacetranskripce
Při transkripci přiřazuje RNA-polyrrreráza jednotlivýrn deoxyriborrukleotidůrn
DNA
komplementárníribonukleotidy.Ty vzrrikají
ribonukleotidtriofosÍátů:
konkrétně
štěpením
(GTP)' cytidintrifosfátu(CTP) a uridirrtrifbsfátu
(ATP)' guanosirrtrifosfátu
aderrosintriťosfátu
(UTP). Při trarrskr.ipcise z riborrukleotidtrifosfátu
odštěpujepyroťosfát(P-P) a uvolněrrá
cl-rernická
energicje využitak připojenípříslušrrélro
rrukleotidudo řetězceRNA.
ZaÍazené
ribonukleotidyse kovalerrtrrě
spojujía vytvář.íse z nich nový řetězecRNA. Podobně
jako př.isyntézeDNA (viz text věnovanýreplikaci) se řetězec RNA prodlužuje ve směru
5'-+3.. U eukaryotse v průbčhu
elotlgaceRNA-polyrnerázana rrěkteýchrnístechzastavuje
21

proteitru.Př.itrarrskripcidoclrázíppůsoberrírn
a transklipcepokračujeažpo vazběregulačr-rího
struktury(tJ.ocldělení
rozvolněnírrukleohistonové
takék přeclrodrrému
proteirrťr
specif,rckých
DNA od histonovýchjednotek).
transkripce
Terminace (ukončení)
I(dyž částiceRNA-polymerázy dospěje aŽ nakonec přepisovanólrogenu, transkriptRNA
Př.edkorrcempřepisovanésekvetrce
vymczenýtertrrinátor.
př.esrrě
rrer'rí
se odpojí.U er-rkaryot
Tento
je polyadcnylačnísignál (ťrsek, jenŽ se do RNA přepisuje jako AAUAAA).
prirrrárnílro
trarrskriptu
úpravách
stgnál se uplatňri1cpři posttratrskripčních
polyadenylačrrí
RNA.
Dalšíosud molekul RNA
Znanená to, Žejednajejí nrolekulavzrriká
U prokaryot bývá výsledrrárrrRNA polygerrrrí.
přepisernvětšílropočtu genů.Terrto transkriptsejiŽ dále rreupravujeavětšinou te ilrned
RNA rlá
(tedymRNA) pro syntézubílkoviny.Na rozdílod eukaryotické
využitjako tr-ratrice
pRNA u prokaryotzpravidlajetrveltni krátkouŽivotnost'která se odlradujena několik minut.
jako lrnRNA, popř' preU eukaryot vzniká transkripcítzv. prirrrárnítranskipt označovarrý
rrrRNA. Tato molekula podléháještěv jádře dalšínrúpravárn:připojenírnetlryguanosinové
čepičky(na 5. konci), polyadcnylace(ria 3. korrci) a sestřilr neboli splicing (odstrarrění
viz samostatnýtext. Polyadenylacea připojeníčepičkyslouŽíke stabilizaoi
inironů)- b1íže
RNA, která pak přechází z 1ádrado cytoplaztny,kc1eje využita k syntézeproteirrů(tzv.
translaci).
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Struktura RNA
Eduard Kočárek
genetikyFN Motol a2.LF UK Pral'ra
Ústav biologie a lékař.ské
rreboliproteosyntézaje základnírnproceseln'jírnŽse infortnaceobsažená
Syrrtézaproteirrů
jsou při těchtodějích
znaku.Nezbytrrýrniprostředníky
do podobykorrkrétního
v DNA př.eváclí
(z
anglickélro
rno1ekulyribonukleovékyseliny rreboliRNA
ťbo2ucleicacic{).
Podobnějako DNA je takéRNA tvořenapolynukleotidovým (cukr-fosfátovÝm)řetězcem.
RNA však natnístodeoxyribózy obsalrujetnonosaclraridribózu, jejíŽjednotky jsou stejně
jako v DNA navzájernpropojenypř.csfbsfátovésktrpinyprostřednicwírnfosfodiesterových
vazeb.
Na ribózovérnuhlíku v pozici |, je navázánadusíkatá báze. od DNA se RNA odlišuje
uracilu (zkratka,,U..)namístotlryrninu.Uracil tvor'ístejnějako
výskyterirpyrirrridinovébáze
pár s adeninem(A-U). ostatrríbáze (adenin'guanitr,cytosiri)jsou
thyrnin konrpletrrentárrrí
v obourrukleovýchkyselináclrstcjrré.
útvary.Některérnolekulyjsou jednořetězcovéa lineární'jirré
RNA vytvář.ívelrni roztnatrité
rnají sloŽitějšístavbu, v niŽ se zčásti uplatňují dvojřetězcové struktury. Příkladem
je transferováRNA (viz dále).
nxa (zejrnéna<iíky otl skupinám v poloze 2, i 3') může Salna lrykonávat i některé
enzyrrratickéfunkce (např. štěpeníesterovévazby, kata|ýza polyrnerace).Ríkárne, žemá
ftrnkci ribozymu. Tento poznatek vede k předpokladu, žeu prvních praorganismůbyla
(de o nejčastěji
nositelkougenetickéinformaceprávě RNA a DNA se vyvitrulaaŽ dodatečně
tzv. RNA-světa).
lrypotézu
akceptovanou

Typy ll.NA v buňkách
Podle Íunkcea strukturyrozeznáváne tyto typy RNA:
1) Mediátorovou neboli informačníRNA, ve zk-tatcemRNA; v angličtinětéžtnessenger
sekvencez DNA. Jejírnhlavnírnirkolern
rrukleotidové
R}'IA.Tato molektrlavzniká trarrskripcí
jádra
jepřerros genetickéitrfortrracez
do cytoplazmy' Zde slouŽíjako předloha (terriplát)
vytvářínejdřívetzv. prirnámítranskriptčastěji
pr.oteinů.
U eukaryotse trarrskripcí
pro syntéztr
Sestřihem této molekuly
óznačovaný jako hrrRNA (lreterogenníjaderrrá RNA)
rrrRNA.
intronů)vzniká furrkční
(tj' odstrančrrírn
2) TransÍ'erovouRNA, ve zkratce tRNA. Její funkce je přenos (transfer)arninokyselin
do ribozornu při proteosyntóze.Má porrrěrněsloŽitou sekundárnístrukturu (tzv. strukturu
jetelovéholistu), v níž se kornbinujíjedrrořetězcovéa dvojřetězcovéúrvary. Na každé
rnolekule tRNA proto rozlišujerne několik kliček a ralnen' znicltŽ rrejdůležitě.jší
je akceptorovératnenonesoucípříslušnouarninokyselinunavázanouVe forrně aminoacylu
tvořícítzv. antikodon. Tírnto
ramcno nesoucíspecifickoutrojici rrukleotidů'
a antikoclonové
jemuŽ
říkárnekodon. Párování
tripleternna mRNA,
se pak páruje s příslušným
antikocloilern
nreclranistnetlumoŽtiujícímzaÍazení
antikodonus kodonenrje význarnrrýrnrrrolekulárnírn
kódu.
gerrctického
podIcpravidel
správrróarrrinokyselirry
složkuribozomovýchpodjednotek'
3) Ribozomovou RNA, ve zkratcerRNA. Tvoří stavebrrí
Vyskytuje se několik velikostně odlišných typů. Prekr.uzorovánrolekula (pre-rRNA)
se u člověka syritetizujev jadérku, kde doclrází k transkripci genů z krátkých ramének
LJ

V jádře doclrirzík jejím dalšírnaturacivedoucí ke vzniku
akrocentrickýclrclrrornozotnťt.
v průrlrěru63 % rRNA, zbytek tvoří
rRNA. Flotový eukaryotickýribozorrrobsalru1e
funkčrrí
proteiny.
různé
Eukaryotickýribozornje většíneŽribozotnu prokaryot'Tvoříjcj dvě pocijednotky:
- velká 605*)podjednotka,obsalrující
28S,
kyselirry,korikrétně
riborrukleové
tr'iribosotnové
5,8Sa 5S rRNA a dále 45 % proteinů;
- malá podjednotka skládajícísc z rnolckuly l8S ritNA a 33 oÁproteirrťr.
burrěk'Se specifickými
v jádrecireukaryotníclr
4) Ma|éjadernéRI\A (snRNA) se rraclrázejí
jako maléjaderné riborrukleoproteiny
protcirrytvoří rrukleoproteinové
částiceoztračovatré
- ve zkratcc snRNP; r, odbornémŽargonutéž,,stlurps,,).
(ytall nuclear 1iborutcleoproteins
hnRNA a udrŽovárrí
telotrrer'
Učastrrí
se sestř.ilru
rrrodifikacea náslcdrró naturace
5) N{aléjadérkové RNA (snoRNA), kteró se ťrčastrrí
jinýclt
genťt.
v introtrech
molekul rRNA. Geny pro srroRNA se r-raclrázejí
*) Poznámka: Zkratkou S označujeme
jedrrotkuZVanoLlSvedberg fie pojrrrenovánapodle
švódskéhochcrrrika Tlreodora Svedbcrga)
' v níŽ se udávají hodnoty seditnerrtačrrího
v gravitačrrírn
koeficierrtuodpovídirrychlosti sedirnentace
koeficicntu.Výše sedirnentačrrílro
je
(čím
vyšší
sedirnerrtační
poli
částice
kvelikosti
a ve vztalru
rrebo odstředivélnsilovérn
sedirnentačrrí
koef,tcient,tírrrvětšíčástice).V rnolekulárníbiologii a bioclretrriipoužíván-re
ribozornové
RNA rrcbo
trrolckul
pro
trapř.
vyjádření
velikosti
někteýclr
částic,
koeÍrcierrt
ribozotlrovýchj cdnotck.
sarnotnýclr
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Posttranskripční
úpravyRNA u cukaryot
Ec]uard Kočtirelt
Ústav bioloÍ:iea lékařskégelretikvFN Motol a2. LF UK Pralra

U cukaryot se getretickáinfbrnracepřcpisLrjez DNA do vlákrra RNA, kterénrá clrarakter
rnRNA.
primárního transkriptu. Ztratllcnáto, Žejej ještě trelze považovatza,,1.}oto\,oll..
RNA rrebolilrnRNA (v rrěkteýchučebnicích
Toto vlákrrooztračujetrre
heterogenní
trukleárrrí
též pre-rnRNA). Teprve následnýrni posttrarrskripčrrírniúpravami r,zniká z httRNA
cloribozornu.
r'sfupr.r.;e
f]-rrrkčrrí
tnRNA, která opouští.iádro,
do cytoplazrrrya rrirsledriě
Exony a introny
zt,attéintron1.,kteréjsou zv|ákna hrrRNA
Včtširraeukaryotickýchgcnťrobsalrujeťrsel<y
ještě
(z
intrÓ - dovrritř)odráŽískutečnost,
před
tratlslací.
Yýraz',,introll.. 1atinského
vysh'iŽcrry
jádra. Furrkční
ťrseky,které
těchto sekvencídochází.jiŽ trvnitř buněčnélro
že k odstrarrěrrí
proteinů,
při
nazývárne
exony.
proto
se uplatňují syntéze
trejsou z lrrrRNA vyštěpeny,a
Tyto
se exonůa introrrů.
většípočetstřídajících
V tnnolraeukaryotickýclrgcrrcclrnacházílrre
je tak od genů jednoduchých,jejichž
jako geny složené.odlišujerrre
geny označujerne
tlzrrrskripcípřírllo vzrriká furrkčnírnI{NA, která rreobsalrujeintrorry. Jedrroduciiégeny
typti(t1.u bakteriía archeí)'u eukaryotjsou
v btrňkáchprokaryotického
nacházítncpř.edevšírn
vzácné.
letech tlnolrépřckvapivévýslcdky. Jednírrr
Výzkurrrlidskóho genolnu přirreslv posledrríclr
Že součetdélck exonti se r,jeclnotlivýchgcrreclrpříliš neliší'Přesto
z niclr bylo z.1ištčni,
ana|ýzygenotrrovéDNA ukáza|y, žedélltycelýclr genů trroiroubýt značněrozdílné'I(
jeden z polypeptidovýchřetězců|renloglobinu,jchoŽ délkačirrí
patřígerrkódrr1ící
tlejtlrctršírn
poulrých0'8 kbp.
lidskýrrr genell1 je gen pro dystrofin' Jclro
Naopak ncjclclšírndosud idcrrtiÍjkovartýtlr
2300 kbp (tcdy 2'3 Mbp)' Mutace tohoto gcttu vedou
sckvetrce,,tlěří.. lleuvěř.itelrrýclr
jako lnuskulární dy'strofie(odtudtrázevgerru).
postižerrírlr
oztrirčovanýrrr
lt těŽkýrnsvaIovýrn
produktu však ukitztrly'Že exoIrovésekvence přcdstavují
Analýzy nrRNA a proteitrového
kdy eXony tvoř.í
pollze rrece1éI % délky dystrofinovéhogel1u. Podobrrýclrpř.ípaclťr,
jetrtrepatnrý
ztrátlo dalekovíce.
zlorrrckcelkovédélkygenu,je u eukaryotickýchorganistrrů
funkčrrí
molekuly nrI{NA.icsloŽitýproccs.Podílíse na trěttt
introtrťt
a zfbrtrrování
ocistrarlění
jako snRNA (z anglickélrosnrull
zr,láštníkrátké moleku|y jaderlré RNA ozrračovanó
v hrrRNA. Po
k intronovýtnsekvencítrr
uuclectrribonucleic aciď), kteréjsou kotnplctnctrtárrií
spojerrísouscdtrích
vyštěpení
intronua následnérrru
leticlrnttvázáníclocházík ctrzyrl-ratickérnu
korrců.
TcrrtoproceSse nazýváscstřih linRNA (anglickysplicing).
exorrových
Polyadenl,lace
eukaryotickéhogenu se tlaclrází zv1áštníúsek označovarrýjako
Před tertrritrátorctrr
polyaderrylační
signáI.Tato sckvclrccsc do hrrRNA přepisujejako AAUAAA. Asi 10 - 30
za títrltosigrrálerrrje od lrnRNA po sestř.ihuintronů odštěperratcntritrátorová
rrukleotidťr
200
sekvence. Na volný 3'-koncc RNA připojuje enzylll poly(A)-polyrrreráza30
proceS
polyadenylace.
Tento
nazývá
nukleotidů.
se
aderrirrovýclr
ModiÍikace5.-konceltnRNA
Napojujese na něj tzv.
nrodif,rkací.
Takéopačný,5'-korrechrrRNA proclrázíposttranskripčrrí
Tetrto
rruklcosid obsalruje
(anglicky
tvoř.ená
7-rnethylguatrosinetl'
,,cap..)
,,čepička..
jenavázán
přes tři fosfátovéskupiny. Také báze
metylovarrýguanin ak5.-konci RNA
prvnícirdvou rrukleotidech
rrrefylovirny.
irrrRNA bývajív rrěkteýclrpř.ípadech
v následujícíclr

zs

čepičkynenízcela jasriý.Předpokládá
rrrefylguatrosinovó
Výzrrampolyadenylacea př.ipojerrí
její rnolekulu
úpravystabilizujírlrRNA při vstupudo cytoplazmya clrrátrí
Že uvederré
se vŠak,
působenírri
př.eddegradací
někteýclr enzyrnů.
Alternativní sestřih
Existence intronůvyvolává otázku, proč se tyto zdárrlivě bezvýnratnnésekvence v DNA
vůbec vyskytují a proč jsou dokotrce př.episoványdo lrnRNA. Dř.íve se předpokládalo,
jiných organistnů(bakteriírrebovirů),které
pozůstatkygenotnťt
Že irrtronyjsou evolučnírni
kdysi prorrikly do rritra původnícukaryotickébuňky. Jeden z novějšíchvýkladů vychází
ze skutečnosti,žeu některých genťrbyl prokázárr tzv' alternativní sestřih. Znatnená to,
transkriptunerrípevně dán. V někteých případeclr
z prirrrární1ro
že rozsahúsekůvyštěperrých
jsou vystř.iŽenyvšcchny introrry,jindy jerr některé.Zjednolro genu tak vzniká něliolik
kódu1ejiný protein.
molekul mRNA o různédélcea sekvenci,ta\<žekaŽda
jednotky' u niclrŽ probíháaltemativnísestřih, fungujíjako rrěkolik genů
Proto transkr.ipční
Tento objcv vysvětluje, proč bylo v genolnu človčkaa dalšícheukaryotických
součastrě.
organisnrů nalezetro daleko rnérrě genů, než se původně předpokládalo. Existence
sesh'ihuzřejn-rěurychlila evoluci eukatyí,nebot'nrutacev jedirrétrarrskripční
altenrativního
produktťr.
proteirrových
j ednotceovlivnila struktururrěkolikarťrzných
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Translace
Eduard Kočárelt
gerretikyFN Motol a2. LF UK Praha
Ustav biologie a lékařské
jirrriŽjsou:
procesů,
Proteosyntéza
se skládá se dvou základrrích
(rnRNA)
podle tnatrice DNA (blíŽe vtz
syntézarnediátorovéRNA
1. Transkripce
text).
sarrrostatrrý
2. Translace neboli překlad - syntézaproteinupoclletrratriceRNA.
pti rrěrnŽdoclrázík vlastnítvorbě proteirru.
Tratrslace1ekorrečnýllprocesclnproteosyntézy,
proteirrovénr
udává gerretickáinfonrracepřepsaná
(sekvenci)
v
i.etězci
atrrinokyselin
Pořadí
z DNA do rnRNA.
a elongacetransIace
Iniciace(zalrájení)
úpravatnr
rrrRNA
vzrriklá
transk.ipcí(u eukaryotrnodifikovarráposttrarrskripčnírni
Molekula
- viz samostatriýtext) vsťupujcz jádra do cytoplaztny,kde sepr'ipoju1ekribozomům (viz
I(aŽclýribozornrrasedána 5,-koneci.etězcetrrRNA,jerrŽodpovídápočátkupříslušrrélro
rríŽe).
genu V DNA' od tohoto rrrístapak probílrásyrrtézaproteinovérrrolekulypod|e matrice
mRNA. Terrtodějje vlastnítranslacíneboli překladem genetickéinformacez nukleových
kyselindo primární struktury proteinu.
prostřednictvímtransferové
Jedrrotlivó arnirrokyseliriyjsou do ribozornu tratrspot1ovány
poclrází
tratrsferčili přerros'Vlákna
od
slova
RNA
RNA neboli tRNA' Název ,,transferor,á..
tRNA jsou porněrněkrátká tvoříje pouze 14 95 nukleotidů.Přesto rná IRNA relativně
sloŽitéutvář.errí.Komplctnetrtárrrírrukleotidyjsou rrrísťynavzájen propojerry vodíkovými
tnůstky,takŽe vlákno vytvář.í čtyři rarnena. Tato sekundární struktura tRNA připorníná
jetelový trojlístek.Jeclnotliváralnenaa srnyčkynolekuly se všaknavzájetnpřikládajík sobě
- tzv. tcrciátrrístrukturu'
prostorovýťttvar
vytv1rřejí
da|ekosloŽitější
a ve skutečnosti
se uplatritrjetzv. akceptorovérameno tRNA, kteréobsahuje 3'-konec
Při proteosyntéze
polynukleotidovélrořetězce. Na něj se před vstupetn do ribozorrru naváže příslušná
arrrirrokysclina.Další význatrrnoustrukturouje antikodonové rameno s atrtikodotrovou
jako antikodon. Každý arrtikodorr
srnyčkou.Ta obsahujetrojici ntrkleotidůoznačovatlou
v nrRNA, kterou nazýváne kodorr.
trojici rrukleotidů
k příslušné
v tRNA je konrplernentárrrí
spojerrírrrRNA a tRNA na základě
doclrázív ribozotrruk přeclrodrrému
Při proteosyntéze
párovárríatrtikodorrovýclr
a kodonovýchnukleotidťr.
20 růzrrýolr
rr.rolekultRNA,znlchžkaždárresejednu z 20
rr.rirrirnálně
Proteosyntézy
se účastní
kjejítnuž pt'enoSu
zkratkou arrrinokyselit-ty'
I(aŽdou tRNA oztračujetrre
ar-nirrokyselirl.
je určcna- rrapř.tRNAAl. přenášíalanitl,tRNAV"l přcrrášívalin, tRNAL"u přenášíleucinu
kolik aminokyselin: tolik
zákor'ritost:
lze ř.íci,Že zde platíjednodrrclre1
apod. Zjedtrodušeně
druhťr
IRNA.
Př.cdvstupetndo ribozotnuse tra3,-konec rrrolekulyIRNA navážepříslušnáarnirrokyselina
skupirry oH z anrinokyse|inovélro
Tato částicevznikir odštčperrím
ve forrnčat-trinoacy|u.
karboxylu (CooH). Připojení arrlinokyselirrk rnolekulirrnIRNA zprostředkujíaminoacyltRN.,\-syrrtetázy.I{aždýz těclrto enzytnůje specifický pro určitouarninokyselinu,proto
Knavázáni arnirrokyselirry
znátnc rninirrrálrrě20 růzrrýciltypů arr.rirroacyl-tRNA.syrrtetáz.
adenosintrifosfátu
rratRNA je zapotřebíclrcmická etrergic'kterou získává enzyln štěperrírn
pak
přeclrází
ribozorrru'
do
atrrinokyselinort
(ATP). Molekula tl{NA s navázatrou
útvar'Skládá se z tnalé a velké podjednotky, ktcré
Ribozom je s|oŽiý rrukleoproteirrový
před zalrájerlírntranslace spojují V nitru
podjedrrotce
se př.irravázárrírnRNA k tnerrší
připojetríatninokyseliny
ribozotrrupak docházíke kontakturnRNA s tRNA a k následnérrru
vazebnýclr
tníst
s rozdílnoufurrkcí'Patří
trrá
ribozotn
několik
Proto
ř.etězce.
do pepticlovélro
k nirn zejlnéna:
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a) aminoacl'lové mÍsto (A-nlísto), do nělroŽ vstupujc rnolekula tRNA s navázatrou
páru1es kodonemmRNA.
AntikodorrtRNA se př.itorrr
arl-ritlokyselinorr.
př.cdchozítrrolekulutRNA, na niž je navazárljiž
b) peptidylovémísto (P-rnísto)obsahující
r'znikiýpeptidovýř.etězec
ke stávajícínlu
c) pcptidyltransferázovémísto,kde doclrázík připojerrínovéarr-rinokyselirry
pe1lt
i dor,érrlu
ř.etězc
i.
Pťrvodní
tRNA. k níŽbyl polypeptidovýř.etězecnavázán a která je nyrrí,,prázdná.,,opouští
bílkovirry.
da|ší
být opčtvyuŽitak syrrtéze
ribozotrr.Po př.ipojerrí
arlitrokyselinylrrůŽe
páska.
Př.i trarrslacise rrrRNA v ribozotnupostupněposouvitpodobnějako rnagnetoÍbrrovil
jejín
jedrrotlivé
příslušrrýrni
atnitrokyselinarni.
přir'azují
IRNA
s
I(
kodonůtrrse
rnolckuly
ZtratrrenáÍo,ž'csekr'encenrRNA je,,čtena..po trojicíc|rrreboli triplcteclr rruklcotidů.
tR]ÝA. Proto
k arrtrkodonupr'íslušrré
I{aždýtriplct jc kodonerri,ktcrý je korriplerrrentiitrrí
jedrrotlivé
korrkrétníclr
arrrirrokyselin
a je.jicltsekvenceudává
triplctyv rnRNA určujízaŤazení
pÍ1Ťazení
poř.adíarninokyselirrv polypeptidovérrl
danéatrrinokyselirry
řetězci. Tento systérrr
kurčitórnutriplctu se nazývá genetický kód a je trrur'čtlovánzvláštrrítext. Jeiro rozluštění
se stalozákladelrilrrodenrí1ro
biologickéhopozrrání.
Zvláštrrívýznatrrlrrezitripleťyrná kodon AUG, kterýje bifunkční.I(rorrrětoho, Že kdekoliv
metlriorrinu,slouŽítakéjako tzv. iniciačníkodon.
uvnitř ř.etězcernRNA kóduje z,aÍaz'ení
označLr1e
totiŽ rramRNA tnísto,odkud rná v ribozotnuzačíttratrslace.Proto je u eukaryot
polypeptidového
nově sytrtetizovanélro
ř.etězce
a arclrebakterií
zatazovánna počirtek
kaŽdélro
právě tnetlrionin.
irriciačrrítRNA, která přerráší
U bakterií sc na iniciačrríkodon AUG váŽe zvl1rštrrí
je u bakterií
modiflkovarrou arrrinokyselirruN.formylmethionin. Tato arrrinokyselir.ra
řetězce.
specifickápollzc pro začátckpolypeptidového
Terntinacetranslacea posttranslační
úprrrvy
Pr.o závčr translacc rrra.jív rlrRNA klíčovývýznatlr kodony UAA, UAG a UGA, které
.fyto
jako kodony terminační(téŽSTOP kodorry).
triplcty nekóclujíŽádrrou
označujetne
jako,,tečky..,
korlcové
arrrirrokyselitru
ajsou čtcrry
resp.
sigrrály. Když rlbozorr'rdospěje
z těclrtosignálů,polypeptidovýŤetězec
se odpojí.
k trčktcrérrlu
ÍzY.posttranslačrrím
úpravám.
Vzrriklýpolypeptid,resp.protcirrpak podlóháještědalšít1t,
retikulu a v Golgilro aparátu.
Ty probílrajíu cukaryot předevšínrv endoplazrr-ratickérrr
patří glykosylace proteirrůa takéjejich další
posttranskipčním
l( nejčastějšírrr
rnodiÍikacírrr
(příkladcnr
proteirrťr
probíhattakéextracelulárnč
rr-růže
štčpcrlí
na funkčllírrrolckuly.Stčperrí
je př.err.rělra
pepsirrogerru
na pepsitrv Ža|udkua trypsinogellul]a trypsinve dvanáctriíku).
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Mut ace a mutageneze
Eduard Kočcire|t
genetikyFN Motol a2.LF UK Pralra
Ústav biologiea lékařské
netrí
Již roku 1901 dokázal lrolarrclskýbadatel lJugo c1eVries, Že genetická irrfbrrr-racc
podrr-rírrek
nrůŽeclojítk její zrnčlrěrrebolimutaci. Z lrlediskavzrriku
tretrrěnnil.
Za Lrrčitýclr
jcrr.rc:
rozlišr.r
bez jakélrokolivvnějšíhovlivu
1) sporrtánnímutace, k nitrržcloclrázízpravidla tl1rlrodně
(napt'.z'aÍazen,ínt
clrybnóilonuklcotidupři replikaci DNA);
či nepřínrýtnvlivem clrenrickýclrlátek' virůnebo
2) irrdukovanémutace, vyvolanépřínrýrr-r
jako nrutageny.
kterésouborr'rě
označujerne
fyzikálníchÍaktorů,
N{utagenya mutagenita
rněrlístrukturuDNA,
povaŽor,atvšcchnyfaktory.kterécl"rernicky
obecrrě |ze z.atlrutagentrí
popř. r'yvolávajízlorny trebojiné pr'estavbyjcjích molckul. Sclropnostzpůsobitpoškození
do tří
dělírrrernutagerry
mtrtagerritatrebotéŽgenotoxicita.Podle clraraktertt
DNA sc lrazývťr
skupin:
různéUV zář.eníaionizujícízáření.Přijetírrr
t) Fyzil<áhrímutageny, k nitrrŽpatřízejnrérra
některychvazeb
rrebok rozrušení
přerrrěněrrukleotidťr
energtepři ozář.enídocházík chcn'rické
již
Hermannem
prokázán
r.
I9z]
byl
ionizujícílro
zář.errí
v DNA. Mutagerrníúčirrek
JoseplremN'Iullerem(1860 1961).
např' dcatninaci
2) Clremickémutageny,ktcréchernickymodifikujísloŽky DNA (způsobují
'rlabázejednotlivýclr
rrukleotidů.
případcchse př.írno
váŽou
bází)a v rrěkterýclr
viry. Virová DNA sc za určiých podrnírrek
mutagerry,k nirrrŽpatř.ípředevšírrr
3) Biologicl<é
genů.
z 1ejíclr
tak rrěktcry7
rrrťrŽe
zař.aclit
do gcrrornulrostitelskóburikya př.erušit
Mutagennínebo|i genotoxickéirčirrkytlrajírnrrohécherrrické|átky, s nitniŽ se sctkáváme
patří polycyl<lické aromatické
a nejrrebczpečnějšíni
v bčžnérnŽir'otě. I( ne.jběŽnějšínr
pr'ispalovárrípevnýclr
procesů(zcjrrrérra
u|rlovodíky'kterévznikajíjakoproduktspalovacíclr
(nejčastěji
doclrází
vdechrrutírrr)
paliv rlebo při kotiření cigaret).Po vstupu do orgarrisrnu
trareaktivníprodukty (zejmónaepoxidy),kterése kovalentně
k tejiclrmctabolické1lt"etrlčrrč
účinckbyl prokázán takó u rrěkteých
váŽou rla bázc rrukleovýclrkyselirr. Mr-rtagetrrrí
lél<ů'
lrarviv nelropesticidů.
rozpouštědel,
organic|<ýclr
velký význam pro vědecképozrrárrí.
Něktcrétnutagenytlra.jínavzdoty sr.étlebezpečnosti
V genetickýclr laboratořích a šleclrtitclskýcirpracovištíclrse krotrrě záÍení využívají
Patří
genotoxickýrnúčinkern.
v1'volánímutací takésloučcninys prokázarrýrn
k cílerrému
anion (HSo: ), lrydroxylatnitr
k rrirrrrrapř. kyselina dusitá (řINo2), lrydrogensiřičitanový
jako a|kylačníčinid|a.Mezi
(NH2OFI)a takéskupirraorganickýclrsloučcnirr
oztračovanýclr
(alkarrů),
ulrlovodíkovýřetězec (alkyl)
deriváty ulrlovodíků
alkylačníčinidlař.adínre
.1ejichž
Sepo vstttpttdo buriky vážc na báze rrLrkleovýcirkyselin. Tyto irčinky vykazují např..
tzv'
účirrky
tnajírovr-rěŽ
a takéyperit (viz výše).Mutagerrní
alkylsulfáty,N-llitroso-sloučerriny
jedy
při
dč|ení.
porušují
vřeténko
rrritotickérn
(riapř. kolchicirr),ktcré
dělicí
vřetén|<ové
je vznik polyploiclních
bunčk'
Důsledkcrr.r
genotoxicity
Testovárrí
studiurrr
let
20. stolctí bylo vyvinuto rrepřebenlétntroŽstvítnctod unrožriujícíclr
od 60.
faktorů.Tyto testy vyuŽívajírůznýclrorgatristrrů
tnutagerritycherlických látek a cla|ších
zvíÍat).
kulturrrebolaboratorníclr
(např.bakterií,kvasinek,buněčrrýclr
Brucetn
vyvinutý proÍ-esorern
rrretodárnpatř.íAmesův test (čti ,,E'jtrrsův..),
K nejčastě1šírn
ktnen baktericSalmonellatypltinlurium,jehožburiky
Atnesetnz USA. YyttŽívánepatogctrni
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ncjsou schopny syntetrzovat arninokyselinu histidin. Neschopnost tvorby histidinu
je'podlníněnatlutací vpříslušnélngenu. opčtnýn působenírn
tnutagentrílátky |ze však
urrěkteýclr buněk vyvolat tzv. zpětnou (reverzní) mutaci, která defektnígcn opraví.
Bakterietak opět získajíscltopnostsyntézyhistidinu.
na agarovémédium,
Př.i experimenťu
se Suspenzebakteriísrnísís testovanoulátkou a urrrístí
je
které neobsahuje histidin. Pokud látka mutagenní,dojde u někteýclr buněk k reverzni
genu, takžepťežijí
a vytvoř.íkolonie. Počettčclrtokoloriií odpovídá
tnutaci v histidirrovétn
rrrutagcnní
aktivitča kotrcetrtraci
testovanélátky. Pokud látka není genotoxická'k revcrzní
tnutacirredochází
a bakteriev rnédiubez lristidinuzpravidlaurnírají.
potenciálníclr
genotoxickýchúčinků
clrernickýclr
Arnesůvtest urnoŽňr't1e
orierrtačtrí
stanoverrí
jako např..
prostř.edí,
látck a jejich strrěsí.
Yyužíváse t př.istudiurnutagenitysloŽekživotnílro
průrnyslovýrnizplodirrarni.Z.1ištěrrí
pitnévody, půdy trebo aerosoluz oblastíznečištěrrýclr
genotoxicityriabakteriíclrvšak tlclze povaŽovatzttspolehlivý dťrkaztlutagetlnílroúčirrku
na lidský organistrrus.Pro zodpovědrróposouzetríreálnélroriz1kaje však třeba otestovat
kaŽdoulátku takéjinými tnetodatrri.
Následky vzniku mutací
F-atálníúčinkytná častoodstraněníjedinéhonukleotidu nebo jelro výrrrěrra(substituce)
infonnace ahrozí nebezpečí,
zanukleotid sjinou bází. Docházi tak kczrněně gerretické
podle špatriélro
proteirrbude syntetizovárr
Že příslušný
',návodu...Mutovarrýgen častovytváří
jehož
jc
popř. můŽebýt i zcela rrefurrkčrrí.
protein,
aktivita sníŽená,
deíěktní
projevitztněnousloŽerrí
čiaktivityproteitru'ale v rnířcjeho syntézy.
Někdy Semutacenetrrusí
Znanerlá to, Že proteirrový produkt mutovanélrogenu je sice furrkčrrí,ale vytváří Se
ncbo abnorrlálrlěvysokérnmnoŽství.
v abtronnálněrlízkérn
Působenírnlrrutacívzrrikají nové formy (alely) daného genu, které ovlivňují projev
příslušnélro
znaku. Mrrolró tlrutacejsou škodlivé,nebot' způsobujízávažná geneticky
podmíněrráonemocnění,těžkévývojovévady, poruclryrr-ictabolistnu,
srrížerrí
reprodukčrríclr
pacienta,nebojelro úplrrousterilitu.Jsou zrrátnyi tzv. letální mutace, kteréjsou
schoprrostí
pr'íčirrou
úrnrtíjedirrce ještě před rrarozcnírn(tj. ve stadiu ernbrya nebo plodu). Mutacc
některých gcrrůtnoirou indukovat vznik nádorů' Proto |ze každý prokázarrý trrutagen
povaŽovatza suspekttrí
karcinogen.
všakrnajílregativnídůsledky.Některése vůbccneprojevínebo způsobí
Nc všcchnyt-trutace
arripozitivnívýznarrr(tzv. neutrální mutace).Jirté
vzrrikznaku,který rrernáŽádnýrregativrrí
jedince,
Životasclropnost
lnutacetrrolroubýt dokoncepro svénositelepř.ítrosetrr,
nebot'zvyšují
popř. jeho odolrrostvůčinepříznivýrrrvrrčjšírrr
Tak se nčkterémutacc pozitivně
vllvťrr.rr.
uplatřrujípři evoluciorganismů.
Mutací netnusíbýt zasaženpouze jediný getr, ale takévětšípočctgenůči dokorrcecelý
clrrotnozotn,popř..všeclrrryclrrotrrozotrry
v jádře buriky. Tyto tzv. clrromozomovéaberace
íbrrnarnirnutací.
isou zv|áštrrírni
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Vliv mutacena funl<ciproteinu
Eduard Kočtirek
genetikyFN Motol a2.LF UK Pralra
Ustavbiologica lékařské
Za rliutaci povaŽujernejakor-rkolirráhodnoua neustněrněnouztněnu DNA, která nrůŽe
rozsalru. Podle tolro dělírne mutace
postilrnoutgenetickou výbavr-rorgatristrruv různét-n
skupin:
clodr,ouzákladrrích
jediný gerr.Výjirnkou nejsou anítzv. bodovémutace,
a) Genovémutace zasalrujívětširrou
je
pá,
pouze
rruklcotidový
den
kterérrrěrrí
b) Chrornozomové mutace. kdy dochází keztněně počtu nebo struktuty clrrotnozotnů
ještěvyrnezujíjako zvláštrrískupinu
aberacc).Některó učebrrice
(t.1.
nurnerickéa str.ukturní
jako
zlněna počtu clrrotnozomů,anebo
genotnovétnutace, ktcró bývají chápány bud'
z t t á s o b e I lí v š c c h c [ t r o t t r o z o t t r ť t .

mutací,z nichŽ trrnolré
itror.nivelkérlrrroŽství
Metody sckvenovátríodlralily rrarnolekulártrí
ruzný.Na úrovrriDNA
být
nlůže
ztlětr
projevy.
těclrto
Clrarakter
klinické
lnajívellni závaŽné
čtyřizáklaclnítypy rrrutací:
rozeznávátrre
je
párův DNA.
a) Delece ztrátajcdnolronebo víccrrukleotidovýclr
páru.
nukieotidovélro
rradbytečného
b) Inzerce (tóŽ adice)1e zaÍaz'eni
jiným
páretrr
rrukleotidů.
je
páru
nukleotidového
určitélro
c) Sulrstituce trahrazerrí
d) AmpliÍikace je zrnnoŽerríurčitélronukleotidu nebo znásober'rískupiny nukleotidů.
Jde v podstatěo zvláštnípřípactinzerce.
proteirru,ktery
Každá z uveclenýchrnutacímťtŽe,ale tretnusíovlivnit funkci příslušrrého
je trrutovatrýnr
gcrremkódován' Zá|eŽi nejen na rozsalru mutace (tl. na počtuzrněněnýclr
nukleoticlovýclipárů),ale takéna její lokalizaci a na tolll, jak se mutovanásekvenceprojeví
klasifikacemutací.
proteirru.Z tčclrtopřcdpokladůvycházíi následující
v prirnárníStruktuř.e
Mutace se změněným smyslem (llrlssellsenuúations)
Substituce často vedou k mutacím měnícím smysl kodonu (v angličtině ,,ttlisSense
do polypeptidujinou arninokyselinu
Mutovaný kodon r'totnto pr'ípadězaÍazu1e
mttttttitln',).
V
někter1lclrpř.ípadechrná záněna
triplet.
neŽ tu, kterou kódoval původrrínetnutovattý
arlrinokysclinyv proteirruvelmi výrazný ferroýpovýprojev'jindy docházi pouze k nepatrrré
produktu. ZáIežina tom, zclaje mutacízasaŽenonapř.
ztrrěněbiologickéaktivityproteinového
particjeho molekuly.
katalytickécetttrutnellzylnunebojerrolrrajové
jedinóho
působízásadní ztněnu strukfury proteirru'
rruk|eotidu
kcly
substitucc
Př.ípadern,
jeautozotrrověrecesivníclroroba zvaná srpkovitá anémie rreboli drepanocytóza. Toto
postihuje zejménaobyvatelstvov rovníkovéAfrice, vzácněji se vyskytuje i
onetrrocnění
ve Středonroř.ía v Indli. Červcrrókrvinky pacierrtůjsou deformované,tnají abnortlrální
srpkovitý tvar (odtud název choroby) způsoberrýpřítornnostídefektrríforrny herrroglobinu,
páru v genu pro betatzv' hemoglolrirruS. Příčinouje substi|ucejedinélrorrukleotidovélro
globirrol,ýř.etězectohoto protcinu.Mutace způsobuje,Že šestýkoclon(ve srnčruoclzačátku
GAG'
sekvetrcc)je do rrrRNA přepisovárrjako GUG natnístopťrvodnílro
transkr.ibované
jenž
rrarnísto
Že se tímměnísmysl kodonu,
kódu zjistírrre,
s tabulkougenetickélro
Srovnánítrr
je
který
S,
lrernoglobirru
syrrtéza
půvoclníkyseliny glutalnovékódu1e valin. Výsledkern
je špatněrozpr-rstrlý
a v krvinkách krystalizuje.U postiženýchosob dochází k porucirárrr
přenosu kyslíku, k rozpadu erytrocytu (tzv. herrrolytickéanérriii)a ke vzrriku krevníclr
a způsobttzávažné,nezřídkasmrtelnézdravotní
sraŽenitr.Ty rrrohouucpat cóvrrí ř.ečiště
infekce nebo poruclrafunkce
pacientů
bývá
sellránísrdce,četrré
ťrrnrtí
kornplikace.Příčinou
centrální nervové soustavy (způsobenánedostatketrrkyslíku a dalšírnidoprovodnýrni
zrněrratrri).
JI

l(ozdílnývý'ztlal-n
lze srovnats cirybirrrriv př.episuslov. Pokud r,e slově ,.továrna..
sr-rbstitucí
stále
strryslsclělení
zťtstatle
zaměnítrre
nebo,,u..(',továrnu..)'
koncové,,a.,Za',y..(,,továrny..)
jehoŽ
poclropitelrrý.
JestliŽevšak zatlěnírriepočátečtrí
,,t..Za,,k..,vztrikneSlovo ,,koválna..,
l,ýztratrr
odlišnÝ.
le značrrč
Mutace bezesmyslu (nonsensemututions)
I(rorrrčtnutací rtlčnícísrrrysl koclonttztlátne jcště jiné případy substitucí.V někteých
př.ípadeclr
vznikeit-trutací
termiItačnítriplet (např' z kodonu UAU pro tyrosin se zátněnort
jako mutirce
kotrcovélro
rrukleotiduvytvot'ítenninační
tripIetUAA). Tyto zrněrryoznačujerne
kodorr lrned
beze smYslu (r, arrgličtinč
,,nonsensetlutatiorrs..).Pokud vzrrikne tertrritrační
v počzitečnítrr
itseku kócitliícísekvence danéhogerru,dochází při translaci na totrrtotrrístě
produktu
Polypeptidovýřetězcc je oprotrnetnutovanérrru
rnRNA k zastaveníproteosyrrtézy.
výrazrrě zkrzicetr ir neplrrí svoji biologickor-rfunkci. Mutovarrý gell \ze tak př.irovrrat
slovu, jelrož stlysl
l<nesrozutl-titclrrérrru
slovnítrrufiagtncntu, resp' k lredokorrčetrélrru
rlechápetrre
.
Mutace se stejrrýrnsmyslem (sunrcsenscntutcttions)
případcclrvzrrikásubstitucítriplet,
Že v nčkterýclr
DcgeneracegenetickélroIiódu způsobuje,
jako původlríkodon. Tak rrapř. zt'nčnoukotlcovélro
jcrtŽ kódLr.1e
stejtroualr'rirrokyselirru
rrukleotiduse z tripletuGCU vytvořítriplct GCC, přičernŽoba kódují stcjnouatnirrokyselirrtr
jako mutace se stejným smyslem (v arrgličtině
(alanin).1.ytosubstituceoznačujerne
,,sanle
]nuÍ0tiotls,,).
Sense
Posttnovémutace (frume shi.fittttttutions)
které
nebo itrzercírrr,
Nc všechlrytrrutaccrrrajícharaktersubstitucí.Casto dochlizíkdclccírr.r
zcela trrěníčtecírátrrcc násleclujícígerrovésekvcttce. ProtoŽc .qenetickiiinfonnace je
lrebo ztráta jedinélrorrukleotidu
při přckladu čtenapo trojicíchnukleotidťr'tnúŽezaiztzetrí
jako posu|1yčtecí|ro
rámce, tóŽ
Tyto rnutaceoztlaču.jcrrrc
způsobitvzrrik rrovýclrkoclorrů.
posttnovémutace (,Jřante 'shiJi mu|utiotts,.),
Proto irrzcrce a delece zpravidla způsobu1í,
getluje překládánado zcela odlišrré
sekvencearnilrokyselin.
Že rrrRNA tnutovanélro
posunu
NejvýstiŽnčjilze důsledek
čtecílrorámce illlstrovat trazmčtriichr'e včtě tvoř.erré
je větn,kteráv původní
ztrí:
pouzetř.ípísnrennýrni
slovy.Příkladern
',nclnutované..verzi
DAL
JAN SEL
SAN{
Poktlc1rnezi pístnena,,Š..a .,IJ..Ve slově ',ŠEL..zlřadítnenové pístleno ,,A.., vzniktte
této,,inzerce..
zcelaneslnysltré
sdčlení:
následkerlr
JAN SAE LDA LSA N{".
jednohopístlena- rrapř.,,E..Ve slově,,SEL..:
(,,dclccc.)
vyvolá vypuštění
Stejnýúčirrek
JAN SLD ALS AM...
ikdyž ivjejich
Uvedenýpříkladukazt5e,Žeposullovétnutacepatř.íkrrejrrebczpečrrějšírrr,
případězávisítttttom, vc ktcréllrúsekugerruk rrirrrdošlo.
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Reparacc poškozené
DNA a mutátorovégeny
Ecluard Kočťtrelt
Ustavbiologiea lékařské
genetikyFN Motol a2. LF UK Pralra
I( Životrrěrrezbytrrýrrr
firrrkcírrr
buriky pati.íuclrovárríkorrtinuifygerretickéirrfbrrr'race.
K totnu
slouŽínejetrpoměrrrědokonalý replikační
aparát,ale takéskupirratzv. tnutátorovýclrgetlů,
kteréř.ídíprťrběhreparačníclr
trrcchatlistlů.
Jc.iichprocluktyjsou specifickéenzyrny,i<teré
(reparují)
opravLqí
trověl'zniklérrlutaoev DNA'
procesy
I{cparační
Poclleclrarakterunejčastějšíclr
poškození
rozlišujenre
dva typy reparačníclr
rrreclratristnů:
- opravychyb v párovziníbazi (misnlatchrepttir);
- opravyclrernickypoškozerrýclr
bazí,resp.bazís odlišnouclrcrrrickou
strukturou.
procesyse trrohounavzájernkorrrbinovat
Ur,edené
a cloplriovat.
Podle satrlottrólrotnechanisnrurcparace rozeztliiválnc tři základnÍ typy reparačních
procesri:
a) F'otoreaktivacese uplatriujepouze v pr'ípaclě.
kdy působerrírn
UV.zár'enídošlokc r,zniku
kovalentníclrvazeb (crosslinlis)nrezi sousednítnibázemi v DNA. Nejčastějšít-n
produktetn
thymirrové
(tJ
propojené
dimery
kovalentlrě
částice
tlryrrririu).
Světlem
o
vlnové
délce
1sou
jc
340_400rrrrr(které složkouběŽnéhoslunečrrího
sr,ětla)se aktivujespecifickýellzylll zvaný
DNA-fotol1,áza,kteý kovalentrrívazby v ditlrercchštčpí
a obrrovujetak původrrí
strukturu
rruk|coticlťr'
Tetlto proccs se však zřejrtrčr, lidských burikáclr rreuplatňuje,nebot' DNAfotolyázaby|azjištěrra
pollzc u prokaryota niŽšícir
eukaryot(např..kvasinek).
lt) Excizní repařace vyuŽívásloŽitéhokotnplexltetrzytnťt,
kteréelirninujípoškozcrrýťrsek
DNA. Tyto tnechatristlyslorrŽík vyštěpcní
(basen,ti'stttatches)
clrybrrěspárovarrýcllbází
rlebo
clrerrricl<yrllodifikovanýc1rbázi (r,.Č'etrlě
tlty'rltirlol'ýclrdirrlerťr).Uplatliují se nejen
př.rpoškozelríburiky UV.zliř.enínr (popř .iinýnr tnutagcnctl) ale také př.iodstranění
sporrtánrríc1r
tlrutací,k rrirr-rŽ
dochárzíclrybrlýrnzirř.irzenítlnukleotidťrv průběhureplikace
je
DNA. Enzyrrrový aparát sclropcrrpt*ísluštrou
trrlttacinejen vyhlcdlit, ale takó vyštěpit
poškozctroučást řctčzce a nalrradit ji nově vytr,oř.erlýrnútsckctns původrrísekvencí
rrukleotidů.
c) RekombinačrrÍoprirva je prozatírnnejnrérrě
prozkoutnanýrrr
reparačtrítn
nrcclranisnretlr.
jc
Jeiro podstatorr cílerrirrckonrbirrační
výnrčrrapoškozenýcira nepoškozerlýclr
úsekůnrezi
clvěrlrarnolekulatli DNA. Tetrtoproccs připorrrírrá
crossing.over.Jeho výslcdkcrrrje jedna
zccla opravenittnolckula DNA, zatítrrcol,e druiré,neflnkčrrímolckulc 1sou kutlu|ovány
r,šcclrny
tnutovatróoblasti.
NásIedkypoškození
rnutátorovýchgenů
Mutace v gerreclrří<lících
reparačrrí
procesy trrolroubýt příčirrarni
růzrrýchhereditárrrích
i sporadických rnaligrrit.I kdyŽ defekty reparačrríclr
enzytnů Salny nemají přírný vliv
traporuchurcgulacebuněčrrého
dělerrí,
výraznězvyšujípravděpodobnostmutacíonkogenů
a tumor supresorovýclr genů. Proto pacierrti trpí (často opakovarrě)nádorovými
jejiclr přcdčasné1ro
chorobami, kteró bývajípříčinou
úrnr1í.
Mutace v růzrrýclrgenecir ř.ídícíclr
excizní reparaci (zejrnóna v getrech MSH2 aMLřI1
říclícíclr
repttir.,)byly rralezenynapř.u hereditárníIronepolypózníhokarcinomu
,,mistl,tatch
tlustélrostřeva rreboli HNPCC (hereditarynon-polyposisccllon gancer). Tato rrralignita
pr'edstavuje
térnčř.
15 % všechpřípadů
kolorektálrrích
(t.1karcinotnůstřevaa rekta)
karcinornů
jako
a jako genetickypodrrrírrěrrá
poruchabývá téžpopisovárr
Lynchův syndrom.

JJ

vedou ke kutrrulacilnutacív celérngenomu.Tetltojev bývá
Poruciryopravrrýchtrreclratrismťr
popisovárrjako replikační chylry rrebo|i RER (1cplictttiotterror,s) apříslušrrénádory
pakjako ,,RER-pozitivní...
Zpravidla sevšak rrejedriáoporuclry funkce Samotlló DNAgerretickypodrr'rínčrró
defeký
polyrnerázy,jak se dř.ívcpředpokládalo,ale o jiŽ zrrríněné
se sekvetrcíclr
v krátkýchopakujících
procesťt.
Replikačníclryby se častoobjevLrjí
reparačrlíclr
genolnu' zejr-rrónav mikr.osatelitcclr(viz t.éŽ 18.4.). Tento zvýšerrý výskyt tnutací
sekvencíclrse nazývá mikrosatelitní instabilita a je typický pro větširru
v tnikrosatelitrrícir
rrádorůvzniklýc h na bázi poruclry reparačr'ríchtlec lrani stlů.
dokotrce
r'1'volanýclrporuchatnireparaccDNA nalézátrre
syrrdrornů
U rrěkterýclrvzácrrější
chrolnozotrrovouinstabilitu, tj zvýšerrývýskyt struktumíc1rclrrotlozornovýclraberací,
chrotltozottt,
Tyto aberacezpravidlanebývajíspecifickó pro jeden korrkrétrrí
zejrlréna
zlotrrťt.
tuto skupirttt
ale postilru.jícelou chromozottlovouSeStaVLlpacierrta.Proto označujetrre
jako
clrronrozonrovýclr
Vysoký
nárůst
syndromy chromozomovéirrstability.
onetrrocnění
tehdy,pokud kultivovanéburiky pacierrtavystavítnepůsobení
aberacílze pozorovatzejtlrérra
popř'
zář.errí.
tlutagentlílátky,
instability jc onetrrocnčnízvané xeroderma
Př.íkladerrrsyndrotnu chrot'trozotrrové
rnutaciv jcdrrorl
Pacientirr.rají
sucl-rákůŽe..).
pigmentosum (volně přeloŽeno',pigtt.tctttor'aná
syrrtézuendonukleáz, které vyštěprqíclrybrrě spárovanéči gerreticky
z gerrůr*ídících
světlo,kteréobsahujeurčitýpodíl
Protojsou extrélnněcitliví na sltttreční
báze.
rr'rodifikované
je
nrutagenníiroUV-zářcní. Je.;iclrkůŽe velrni lirubá, výrazně pigrnentovanáa lytvářejí
sc na ní četrrónádory. Většina pacientůutrríráv důsledkurozvoje některéz rrádorovýclr
20 let. Xerodertllapignrentosttllltná autozotnověrecesivnípřenos,
clrorob př.eddovršerrírn
genu' o dalšíclrsyndrorneclr
takŽc kjejítrruprojcvu je rrutrrátrrutaceobou alcl pr'íslušnóho
text.
chrolnozotlovéirrstabilitypojedrrávázvláštrrí
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PolymorfiSffiy, jejich podstata a význam
Eduard Kočárek
gerretikyFN Motol 2. LF UK Pralra
Ustav biologie a lékař.ské
Prorněrrlivostneboli variabilita jc jednímz typickýclrzrrakůŽivélioorganisnru.Jejístudiurl
základnínáphi všcclrgerretickýclroborů.Každý znak
tvoří (spolu s poznátrílrrdědičností)
prostředí,
bud' vlivern faktoruvnějšílro
je do určité
rrríryvariabilrrí,coŽ můŽebýt podrníněrro
zrnebogeneticky tj' přítomnostípříslušnýchalel. JiŽ Merrdelovypokusy nás přesvědčují
o toln, Že od kaŽdélrogenu rlrůžcexistovat vícc alel. Jejich rozdílrrostje podrníněna
odchylkamiv sekvenciDNA.
variantu
jcvu znál-novícevzrriant,
kažcloutakovoukorrkrétní
označu1errre
Pokuclje od určitého
je
genu.
Výskyt
danélro
jako polymorfismus. Znamená to, Že ikažditalcla polynorfisrnem
je proto projevetl variability. V rrěktcých publikacíchjsou dokonce po1ll]y
polylnorfisrnťr
a polylnorfistrrustravzájern srrrěšovány.
variabilita,prorr'rěrrlivoSt
Mutace a polymorfismyv populaci
Přesto bývají terrníny
KaŽdý nový polytrrorítstlusvzrrikir ztrrěnou DNA - tedy r-rrutací'
polymorfní bývají
Za
genetice
odlišovány.
i
klinické
polymor.fislnusa tltltace v obecrré
frekvence(tj. podíl výskytu
považoványtakovévarianty (resp.alely),jejichžpopulačrrí
zpravidla nepr"edstavují
které
jevyšší
Žejde
oalely,
to,
neŽ 1oh. Znanená
vpopulaci)
pro svólio rrositele žáclnoupříllror.rrrevýlrodu,a proto rrejsou nijak selektovárry.osoba
větširrourrení rrijak postiŽena,aproto setrrůžereprodukovatbez jakéhokoliv otnezení.
projevitjen v kornbirracis jinýrni faktory
polyrnorfistrrťt
sc n.růŽe
Případnýrregativníťrčirrek
trrutovanýchalel jiných genů).
prostředínebo spoltlúčastí
vnější1ro
(např. vlivenr Í.aktorťr
trrutace'rcsp. lnutace sc stejrrýrnsmyslem
Minirnálrrívliv rrasvélrorrositelernajíner-rtrální
gctlotrru.
obIastech
v
rrekódr-r.1ících
a takélnutace
Jedrrírlz typickýclr polynrorfistnriu člověkaje X-vázarrý (gorrozotnověrecesivní)deÍicit
svélronositele.
enzynru glukóza.6-fosÍát dehydrogenázy, kteý nijak přírno neolrrožu.;e
koriskéliobobtr a rraněkteró léky,zvláštěr'raprirnachin
však citlivost na SclT}ellA
Zpťrsobu1e
(používarrý
k lóčbě rrralárie).fctracetina sulfonatnidy.Po požitítěclrto léků,rcsp. potravin
obsalrujícícirbob dochází u postiŽclrýc1rk aktrtrríhcrrrolytickékrizi (tčŽkéarréniii).
ktelý se pro tutoporuclru
tlázvu bobu (Vicia./hba)pocházíi tertrrín,,favismus..,
od latinskélro
častopouŽívá.
Velký početpolyrrrorfilíchvariant je typický taképro lrlavní lristokompatibilníkomplex
(M}IC, resp. IILA), jerrŽobsabujetři třídy gerrů'kterénají význam při irnurritníodpovědi.
I. třídaobsairujegerryHLA- A (23 alel),HLA -B (4] alel) a I'ILA-C (8 alel);2. ti.idaHLA-DP
(6 alel), I]LA-DQ (3 alely) a HLA-DR (l4 alel). ProtoŽejejiclr produktyjsou účinnýnri
antigcrry. t.nolrouvyvolilvat závaŽné problémy při transp1antaci
a Vysoce polyrrrorfuírr-ri
př.íjerlrce
ir ce[ý
Že budou odvržertyirrrunitnírnsysténretn
orgánů'trcbot'lrrozí nebezpečí,
Přitoni pravděpodobnostnálrodnéhovýskytu odpovídající
zákrok bude tudíŽ rreúspčšný.
kotlrbitraceHLA v lidské popu|acije přibliŽně 1/200000, proto bývá nalezenívlrodnélro
roky.
a častotrvá dlor:hé
velrrriobtíŽrré
orgárluk transplarrtaci
prokázána
určitáasociace s některýnri
systérnubyla
U rrěkterychalel lristokorrrpatibilitního
(zejména autoimunitními) chorobami. Znatrrcllá to, Že osoby s těrliito alelarni mají
ve srovnání s ostatnítnijedinci zvýšenériziko (avšak nikoli jistotu) vzniku příslušného
K rrástupuone[Ioclrěrrívšak u rrich docházíaž po zásalru určiýclr (v rrrnolra
onetnocnční.
ještě
Přcdpokládá se, ženernalývliv na rozvoj
ťaktorů.
vnčjších
případcch
neobjasněnýclr)
druhy bakterií nebo jinými
chorob rliají v tčchtopřípadeclrirrf'ckceněkteýrni korrkrétnínri
patogeny.
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varianta,jejížpopulačnífrekvence
slova smyslu) bývá považovárra
Za mutaci (v užšÍm
,Á.
je nižšíneŽ 1
Znatnetráto, Že příslušnátlutantníalela sniŽuje Životasclropnostnebo
jcdirrce, proto Je v daleko tnenší lníře předávána pototrrkůtn.
icrrilitu př.íslušrrého
jsou nositelétrrutacízcela neplodrrírrebo urnírajípř.eddosaŽcrrím
př.ípadech
V extrérnníclr
clospělosti,takŽe všeclrnytnutantrríalely, ktcré se v populaci vyskytují,jsou důslcdketn
rrovýchtrrutací(tzv. rrrutacide nr'lvo).
Neúplnápenetrancemonogenníchclrorob
V současnostise ukazuje, Že rnnohó zrrrčrryDNA, které byly považovány za neutrální
tlrolrou trríttla sr'é nositcle určiý vliv. Terr byl překvapivě
a t'azetryk polyrrrorÍismůtn,
prokázárr i rr někteýclr rnutacíse stejnýrn slrlysletn a u mutací v irrtronovýchoblastech.
Úkazujc Se, Žc tyto ztrrčtlytnohou například ovlivriovat rníru genové exprese a spolu
Proto
postižerrí'
alelatrriclalšíclrgerrůovlivnit rozsalt a závaŽtrosturčitélro
s polyilorírrírrrt
případerrr
Extrérnnítrr
fonrry.
či
rletypickó
clrorob rŮznélelrčí'těŽší,
ztrátrrei u tnonogenníclr
jdc o poruciry, které
jsou tlrot1ogctrní
clroroby s neúplnou penetrancí. V totrrtopr'ípadč
ukazují,Že lrranice
alcly' Uvederréskutcčnosti
trlutantlrí
.seprojevípouze u rrěktcých rrosičťr
jc ve skutečnosti
velrninejistá.
trrezitlutacía polyrrrorÍ-tstnenr
cirorob. Příklady
dornirrarrtních
u
autozomově
Neúplná penetrancese projevuje zejrrrórra
ruky
defbrmace
takovýclr otretnocněníjsou hererlitární pankreatitida, rozštěpová
von Recklirlghausen).
typu 1 (téŽneurofibrotnatóza
(cktrodaktylic),
rrebotreurofibrotnatóza
jeciinci,
Při posouzenípřerrosuclroroby s neúplnoupenetrancíse setkáme S nepostižerrýrrrr
pr'edka,treboť1i předali svýrn rovněŽ
alelu zdědit od postiŽenélro
kteřívšakrnuselitnutanttrí
poStiŽellýlllpotornkůrrr.
Míra perretrancesc vyjadřujc zpravidla V procelltecir.Tak trapř. ektrodaktylie ná ]0,Á
rnutantníalcly je postiŽeno,zatítncozbývajících
penctranct.Znatnená to, Že 70 % rrosičů
je zdravých.
30 .%nosičů
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jsou tvořerryvariabilními sekvencemi DNA v danén]
polyrrrorfisrny
Gerretickypoclnríněrré
podstatu.Rozeznáváme:
rnolekr-rlárrrí
lokusu.ocllišriostitnezi trit'nimohoumítrťtznou
1) Nukleotidovésulrstituceneboli SNP (qiizglenucleotidepolymorphisnts)jsou zpravidla
rozdí|y na ťtrovnijeclirréhopáru bází' V mnolra případeclrje |ze identifikor'at potrtocí
úsektr
v př.íslušnórn
trrůže
etrclonuklcáz'trebot'substifucejedinélrorrr-rkleotidu
restrikčních
př.ípadě
o tzv.
lrovoř.ítne
(štěpné)tnísto' V tornto
vytvořit trebo naopak zrušit restrikčrrí
polymorfismu restrikčníclr fragmentů rreboli RFLP (}estricÍiotlfi,agnlent lengÍh
po|ltl1g1fi',r,1.
Pokucl v příslušnépolyrnorfrrísekvenci |eŽí cílové tlrísto pro restrikčrrí
tolrotoellzyll]Lldva různědlouhéfragrnentyDNA, které
vytvoří se působerrírlr
errclorrukleázu,
jiná polyrnorfirísekvence,
Pokud je rraopakpř.ítorr-rna
pot'tlocí
clektroforézy.
lze identiťikovat
rlísto neobsahuje,vzniktre jedirrý delší fr.agment.Vpřípadč, Žeje daný
která restrikčrrí
polyrnorfiríúsek vc vazbč s gellelrr,jehoŽ lnutovaná alela způsobujeurčitégeneticky
postiŽerré
osoby,popr'.př.errašcče
rodirrěidcntif,rkovat
podlr.rírrěrlé
otletnocněni,|ze v pr'íslr.išrré
př.íslušrré
tnutace.Tento
a
clrarakter
přesnotl
lokalizaci
lnutantníalely, aniž byclrorrrzrrali
nrístaposkytují
předpoklaclje podstatoutzv. nepříméDNA diagnostiky. Alterrrativníštěprrá
alc|y.
cennéznačkyrrebolimarkery pro mutovarré
jcštětzv. nuklcotidovésubstituce (SNP) v užšímslova smyslu'
I(rorněRFLP rozlišujerne
je identifikovat
cílovésekvencepro restrikčníendonuk\eázy,ale tnůŽctrre
kteréncobsahr.r1í
hybridizací,popř. potlrocígenovýclrčipů.Také tyto polyrnorfistrrylze
alelově specifickor.r
otretnocnění.
diagnosticegenetickypodrníněnýclr
pouŽítpři rrepř.ímé
2) Tandemovérepetitivnísekvenceneboli VNTR (yariablenumbero.f,1andenl
rypeats)jsou
(za sebou)
(repetic),kterésc tatrdenrově
podrrlírrěny
ztlětroupočtusekvcnčněslrodnýclrťrseků
úseku,
odlišnostiv délceurčitélro
opakují.RozdílnýpočetrepetititivnícIrsekvencízpťrsobuje
vyšetřcní
biologickýclr
PonrocíběŽnýchrno|ekulárnč
ktcrý tuto polyrnorfrríoblast obsal-rujc.
iderrtifikujerllezejrnénaminisatelity, tJ úseky tvořeriýrni variabilnírn počternrepetic
dloulrýclrl5-40 bp.
ještětzv. krátké tandemové
slova stnyslu odlištrjcme
od výšc popsarrýclr\NTR v uŽšítl-l
repeticeneboli STR (gňorttcmdetnrepeuts).Jsou tvořenymikrosatelity, u rriclrŽdélkajedrré
kolísiirrrezi1-4bp.
t.cpetitivrríjednotky
DNA fingerprinting
repetice tnohou sloužitjako rrrarkerypři nepřírnédiagnosticegerreticky
Také tarrdetnol,é
podnríněnýchonemocrrěnív určitýchroclirráclr.Casto se však také vyuŽívajíve forenzní
sl;orcclr,nebot'rozdílný početopakovárrí
geneticek identifikaciosob,popř. př.ipaternitníclr
vytvář.íod daného úseku většinou velký počet ,,alel.. o růzrrédé|ce.Každý jedinec rlá
Že by
konstltucitčclrtopolyrnorfníchúsekůa pravděpodobrrost'
proto zcela clrarakteristickou
jezaloŽena
je
poznatku
jirré
totnto
osoby' rrrinirnální.Na
se stejrrákornbitracevyskytla u
skupitra trretod ozračovaných jako DNA fingerprinting. Názcv ,,fingetprinting..
(,,otiskprstu..) oclrážískutečnost,Že sckvettce b'.tzíV genol1rukaždélrojedince je stcjrrě
otisky
pouŽívápřeklaclovýnázev ,,genetické
jako otisk prstu.Proto se takév češtině
urrikátní
nic
společnélro.
dakryloskopií
se
skutečtrou
prstů..,
i kdyžuvedenérnetodyrrernají
První vyšetřenírnetodou DNA fingcrprirrting byla zaIoženana ana|ýze rnirrisatelitovýclr
typu \rNTR. Po enzyrrratickérrrrozštěpení (působerrírnrestrikčních
polyrriorÍisrr-rů
endonukleáz) bvla vvšetř.ovanáDNA přenesena Soutlrernovoumetodou na rnetnbránu.
)t

tvořerrýclrtnnoha
I-Iybridizaccs radioaktivně zrračenousondou lttrroŽniladetckci ťrsekťr
VNITR zrŮzných clrrotrrozonrů.
Po aplikaci sorrdy bylo tnoŽnéna mebráně pozorovat
tzv. multilokusový fingerprint, tvořený velkýrrr počtctr'rrůzně intenzivrríclra různě
čárovýkód, jínrŽjsou ozIlačovány
vzdálenýclrpruliů.Uspoř.ádánítěchto pruhťrpř.iporrrírrá
výrobky. Tcnto výsIedek urrrožňujevelrni přesnou identifikaci osob z jakéltokoliv
v krirrrirralistice'
biologického tlateriálu obsahujíoíhoDNA, což rlá význalt zejrr-réna
bud'
kódu.. dítěte př.ítorr.ren
U paterrritr-ríclr
testůby rnčl být kaŽdý prouŽek v ,,čárovétn
jednovaječných
otce' Lze předpokládat,žekrotlě
ve fingerprinturr"ratky
nebo ve firrgerprirrtu
je rnultilokusovýfirrgerprintpro kaŽc1ouosobu zcela specifický a pravděpodobnost,
dr,ojčat
jedirrce,je rrrirrimálrrí.
vyskytlo u jinélronepříbuznélro
Že by se stejnéuspor'ádárrí
u dvou navzájernrrepříbuzných
výskytu stejnýchfingerprirrtů
Uvádí se, Že pravděpodobnost
je
současnálidská
případě
1
: l0'.'. Přitorr"r
kotnbitrace
detekčnícl.r
systérnů
optirnální
osob v
světovápopulacedosalrujepočtuasi 6 trliliard(t.1ó.10.,)jedirrců.Lze si proto jerr těŽko
př.edstavit,Že byclrorrrnrol-rlikřivě obvirrit osobu, která by rráhodrrěměla stejný výsledek
ana|ýzy \iirITR jako paclratel trestr-rélro
činu. Ste1ně tak bývá výslcdck fingerprirrtu
paterrrity.
přesvčdČ.ivýrtt
důkazcrrr
Zvedení,,genetickýcir
otisků..bylo velkýtnprokroketnve foretlznírnedicíně.Přesto se časetn
což
a irrterpretací,
srovnatelností
objevily růzrróprakticképroblérnys reprodukovatelností,
postuprrěvedlo k otnezenívyužitítétometody.Neřešitclnoukornplikacíbyl taképoŽadavek
v krirrrirralistice
u tnnolra
DNA, coŽ r'rebylozejrrrérra
na získánípotnětrrěvelkéhotrrnožství
biologickýclrstop rnoŽnézajistit.Proto bylo třebavyvinout novérnodifikace,kteréodstraňují
protokolu.
rrcvýlrodypůvodního
Nové postupy jsou založeny rrametodě PCR, ktcrá je trrnolremcitlivější a urnoŽňujc
zpracovátlívelrr.rirnaléhotnnoŽstvíl,zorku. Základním postupetrrje většilrouarnplifikace
polyrnorfirích
í PCR.
určitýclr
tl-iinisatelitníchlokusůporrroc
lze použíttletodu multiplex PCR.
úsckťr
I( současrlé
syrrtézevětšíhopočttrpolyrnorfrríclr
VNTR' u rriclrŽjsou
rnikrosatelitovýclr
Citlivost ana|ýz'ynyrrízvyšujei tnoŽnostvyšetřerrí
jednotlivých
př.ípadě
Tyto rozdíIyLze
v
rrrirrisatelitů.
úsekůdaleko tnenšíneŽ
rozdílyv dólce
prokázatautomatickoufi.agtrrentovot-t
arralýzou(např.potnocíkapilámíclcktroforézy).Určitá
\,t\TR spočíváv jejich vyššírnutabilitč.Znatrretráto,
nevýlrodaana|ýzyrnikrosatelitovýclr
t-ttutace,
kterérrlohou(napr'.při určenípaterrrity)zkreslit
Že se zde více projevuiísporrtárrtlí
popř..sníŽitpočetdiagrrostickyvyuŽitelrrýchúseků.DTÝA fingerprirrtirrg
výsleclekvyšetř.errí,
lze ap|ikovati pr'iarralýzevariabilních úsekův mtDNA, ktcrá bývá v rrěkteýclrpřípadeclr
jcdinýnrtrrateriá1etrr
r4rodrrýln
ft l,yšetř.crrí.
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jedirrce,všírrrárrre
tluptl,lrlavy a kotrčetin,
si jeiro vzhledu,utvář.ení
Chceme-lipopsaturčitého
schoprrostí,
činrarruálních
barq' očíčivlasů,výškypostavy,povalrovýchrysů.inteligenčrríclr
pr'írrrýrn
zjistit
můŽetne
které
stavu a tnnolradalšíchvlastností.Tyto vlastrrosti'
zilravottrílro
jedince,se rrazývají
znaky.
pozorovárrítrr
poclobu' U lidských jedinců rrapr'íkladpozorujertte
Každý znak rnůŽernít určitorrkor.rkrótrrí
odlišnoubar''.uočí(rrrodrá zeIcná šedá- hnědá)ncbo různoubarvuvlasů(černá- světlárezavá).Za znak, resp' jeho konkrótnífortlu lze povaŽovati přítorlnostči nepr'ítotlrrost
patologickýchzměn. Tyto a tnrrohédalšíznaky lze
rcsp. korrkrótníclr
určitélro
onetnocnění.
přítornnostiči absence určitélroprojevu. Proto
tJ
lrodnotit rrazákladč .1ejichkvality,
jako znaky kvalitativní.
je ozrračujernc
Konkréhrírrrztraketrr charakterizqícírrrdarrélrojedirrce je však takó výška postavy'
lrodrrotáclr.
popř' lrrrrotnost
trebo IQ, tj vlastnosti,ktcréměřírnea vyjadřujerrrev číselrrých
V torrrtopřípadějde o kvantitativníneboli metrickéznaky.
S pokrokern biochetr'rie,irr.runologiea Íyziologie přibyly další paratletry, jirniŽ |ze
jedirrce,popř...jelrozdravotnístav. Ačkoli tyto hodnotyzpravidlanetrrůžeme
clrarakterrzovat
lze je rovrlěŽpovaŽovatzaznaky. Tak rnůŽerne
vizuá|nírnpozoror,ánítn,
studovatpřírrrýrr'r
rrrezikvalitativrríznaky zaÍaditnapř' krevnískupiny (např. AB0, MN systém,Rlr-faktor atd.)
znaky naopak patří rtapř.vitálrríkapacita
Mezi kvantitativrrí
arrtigerry.
trebo transplantační
enzyrnůči protilátekv laevnírnsóru, hodnotaglykérnie'
plic' krevnítlak, lrladiny lronnotrů,
j
látek'
popř. korrcentraceinýclrbiocherrrickyvýzrrarnnýclr
popř. dalšírnpříbuzným.Nčkteré
Každýčlověkse v mnolraznacíclrpodobá svýrr'rrodičůrn'
(Honlo sapiens),jirréjsou úzce
jsou
drulru
příslušníkůnr
lidského
společnévšern
znaky
Z uměleckýclrděl
individuální,tj. typicképouzepro danouosobunebotlcvelkýpočetjedincťr.
rodů vyznačovali
parrovrrických
příslušníci
rrěktcých
pratrrenů
víme,
Že
se
a historickýclr
stejnýrniobličejovýrnirysy' rněli shodrrénebo podobnépovalrovév|astrrostia sclroptrosti
jsou potomci britskékr.álovrryViktorie,
clrorobanri.Př.ík|aderri
a trezřídkatakétrpěli ste.Jnýrni
v jejínrŽrodtt se rrčkolikrátvyskytla lrenrofilie (genetickypodrníněnáporuclra sráŽlivosti
krve).
Schoprrostorganistnůvytvářet potorlky sc stejnýrrrinebo podobnýrni znaky se nazývá
Znaky,
dědičnostneboli heredita apatří k základrrítnVlastnostetnvšeclrživýchsystérrrů.
prostředrrictvírn
dědičnýchvlo1r nebo1i genů Z gencrace na generacl'
které se př.erriršejí
oztračujetne
.jako dědičnéneboli lrereditární.Dědičrrostrná význatrr rrejen pro př.enos
někteých úzce q'hrančnýclrvlastností(často specifickýclrjen pro několik příbuzných
jedirrců),a|c zajišt'ujepřcdevšítnzaclrováníjedrrotlivýchbiologických druhů v průbělrtr
tnnolragenerací.
jedrlotkarr-ri
dědičnórreboligenetickéinformacc,která je zakódována
Geny jsou základrrírni
s buněčnoustavbou (člověkancvyjírnaje)
v rrrolekuláchrrukleovýchkyselin. U organistrrů
je rrejvýznatnnějšíln
gerretické
přenašečern
itrfonrracedeoxyribonukleová kyse|ina neboli
DNA (z anglickélro deoxyriborruclcicacid) obsaŽená předevšínrv buněčnérnjádře.
Jejídlouhá vlákrritá trrakromolekulaobsahuje pi.esrréinfortnace k syrrtézejcdrrotlivýclr
zriaků.Znamená to,
proteinů,ktcrépak přírr-ro
či nepr'írnoovlivriujíutvářerríkonkr.ótrrích
že kaŽdý, gen lze ztotožnit s určitým úsekem DI{A, podle nělroŽ se vytváří konkrótní
protein. Souhnr veškeréDNA v určitébutice, popř. organismu rrazývátrregenom.
všech genů (dědičnýchvlolr) danélro
lze téŽ Ííci,Že genotn je souboret-rr
Zjedrrodušeně
přerráše1í
na potornky.
gelly
z rodičů
pohlavníclr
burrěkSe
organistltt.Prostředrrictvírrr
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je proměnlivost rrcboli variabilita. Tírnto pojtletr,t
ZdánliVýln protikladenr dčdičrrosti
jedincůjednolrodrulru, popř.jejiclrrozdílnouschopnost
vzá1ctrrtrou
odlišrrost
označujetrre
reagovat na podmínky vnějšílroprostředí. Projevclrrvariability je rozdílnÓ utvářerrí
kvalitativníc1rikvantitativrríchzrrakůujedincťr ste.jnólroclruhu. Existence prorněrr1ivosti
je rrezbytnotrpodrnírrkor.r
k pozrránídědičnosti.U člověka tak rrrůŽemerrapř.'sledovat,
fortly znakťr
liší,kterékorrla.ótní
ve ktcýclr znacíclrse př.íslušrríci
tcclnéroclirryvzír1crrrrrě
beze ztrrěny.
se vyskytujíjerl u rrěkterychosob a kterése rraopakpr'enáše.;í
dvětrras1oŽkami:
znaku,resp.jeho variabilita,jsou podnrírrěrry
utvář.elrí
kaŽdélto
Korrkrétní
potravy,
a sloŽetrítn
mnoŽstvítn
a) vnějšínrprostředím (envirotrtrrentálně)rr člověkarrapi..
otretnocnčtrí,
pťrvodcťr
irrfekčrríclr
př.ítorrrrrostí
fyzickou aktir'itou,sociálnírnipodt-trírrkanri,
půdě,
pitné
vodě apod.),
(t1
v
v
vc
vzduclru,
prostr'edí
toxických látck v Životrlírr'r
kotrcentrací
itýclr lókťratd.
trŽívárrín.r
Lrrč
a kornbirlacíkorrkrófuíclrdědičnýclrvloh přenášených
tJ pt'ítotnností
b) geneticky
c1ourčité
konkl.éttrích,
většínrnoŽství
Z generacctragetreraci.Térněřkaždýgen rlrůŽevytv1rř.et
jsou
které
darrýrn
organistrru,
ivnčjšiznaky
lišit
forem. Podle tolrose trrolrou
rlíry rozdílrrých
případcnrgerrctickévariability -jsoumutovanégeny, které
genem podrnírrěny.
Extrérnnírrr
Že se znak vůbec trcvytvoří,nebo se vyvitrc v abnorrrrálníči zcela rrefurrkční
zpťrsobují,
podobč.
Př.i vyjádřenívětšinyznakůse vzájemně kombinují rrbě složky,tj. dědičnosti prostředí.
oběma vlivy zároveň. Znaky, resp' clroroby,
Takó rnrroirélidské netrrocijsou podrrrírrěny
sloŽka (tedy více
pr'ijejiclrŽ vztriku se společněuplatňuje genetická i environmerrtálrrí
etncj ako multifaktoriální.
oztlačuj
f aktorťr),
Naukir o děcličnostia proměnlivosti živých organismů se nazývá genctika. Studtrje
a vysvětlqe pravrdla, jinriŽ se řídí přerros dědičných znaků z rodičovskégenerace
tlapototnstvo.Zabývá scvšak trcjcn trrechatlistnetrr
1ejich přenosu, ale také objasňujc,
pročjsou pototlrci v trrtrohaznacíclr odlišní o6 51rýchrodičůa proč se liší navzájerrr.
zavedl roku l906
genu,s(rocl)' Toto pojrnerroviitlí
Název genetika poclrází od latirrskéIlo
britskýbadatelWilliamBateson(1861 1926).
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jedrlírngeneln.Ve skutečnosti
jsor-r
Badatelédřívepředpokládali,Žekaždýzrrakje podrnírrčll
však takovó situace pornčrně vzácné a claleko častěji zjišt'ujcrne, že znak vzniká
jako genové interakce.
spolupůsoberrírn
většíhopočtu genů. Tyto jevy označujerne
podoběztrakupak rozlrociují
o korrkrétrrí
genů'
alely všechzúčastrrěnýclr
Názorrrýrrr
příkladenr.|edrrodr-rché
genovéinterakceje vzrrikban,Y květůu lrraclroru(Lathvrus
odoraÍus).
Bylo zjištčno,
Že r'znik tohotoznirkuje podmírrčn
spolupůsobetrítn
dvou genťt:
- Donritrantrrí
alela gelruC ř.íclí
prekurzon-t
tvorbu el1Zylllll,jenŽ katalyzujevzr-rikbezbarr,élro
květníhobarl,lvaatrtokyatru.
Recesivníalela c tentocttzynrrrcvytváří.
- Dotrritranttrí
alelir drdrélrogerruR řídítvorbu jlrléhoenzylllll' jerržpř"erněriuje
bezbarvý
prekurzorrrasytččerr,errý
atrtokyan.Naopakrecesivtlíalelar příslušnýenzyln nevytváří'
je zřejrrié,
Z výšeuvedeného
Že ke vzrrikukvětrríhobarvivaje nutnápřítornnost
donrirrarrtrrích
jc
jeden
(C
alcl obou genů i R). Pokud
gen zastoupellpollze recesivnítrri
alclirmi(cc ncbo r.r),
kvčtyjsou bílébez olrlcdu ttato, žeod druhélrogetruje přítornrradorninarrtrrí
alela. Tato
getrovilinterakccse nazývá komplemerrtarita.
pr'ípadcclrtlůŽe být jeden zrrak podtníněn různými geny a k jelro vyjádl'ení
V Lrrčitých
zpravidla stačíjedirrá dotnitrantníalela jedrrolro z těclrto genů. Tellto vztalr tlazývátne
duplicitní interakce' Gerry rtlají V tolllto případčste.1nounebo vcltni podobriou Íurikci
a nezřídka uvažujcmc o jcjiclr shodrrérrrevoluc*trítn
původu. Studie genotnů různýcir
organisrr.rů
ukáza|y, Že nrnohó gerry vzrlikly bělrem vývoje zdvojenírnneboli duplikací
jediriéhogerru(v některýchpřípadcclidošlok tétoduplikacidokorrceopakovarrě).
Někcly se účirrek
tčchtogenůsčítá(kunulujc),pak jde o kumulativníduplicitníinterakci.
je
Projcv ztraku pak ovlivrrčnpočterndotrrinalrtníclr
alel obou gerrů'
Až dosud jsrrre se věrrovali pouze kr'alitatir,ním znakům, ktcré nlají clva nebo více
projevťr(např. barva květu, tvar setnetl,krevní skupiny apod.).Vznik těcirto
alternativtlích
znakůovlivriujítZV.geny velkélroúčinku(téŽmajorgeny).
jedincejsou všaktakó kvantitativníneboli metrickéznaky,jejiclržprojev
Součástí
f-errotypu
(např.. výšky tčla, lrtrrotnostitčla,
|z'e vyhodrrotit pouze mčt'enítnLrrčitýclr1raratlretrťt
irrtcligcrrčrrílro
koeficierrtuatcl.).Jsou řízeny velkýrrrpočtetngenů- tzv. polygenůrrcboIi
genůma|éIroúčinku(téŽminorgenů).
Učirrektěchtogerrůse sčítá,takŽejde o duplicitní
kutrrulativní
ilrterakci.CastějivšakpouŽívánre
obecrrější1.ro
názvu polygennídědičnost.
V případěpolygerrrrí
dědičnostikvantitativrríclr
zr-raků
zpravidla trelzev pototrrstvuvyrrrezit
jednotlivéÍ-errotypově
potněry,nebot'rr,ríra
odlišnéskupiny a stanovitpř.esrré
projevu
štěprré
znaku plynule stoupá od jedinců s nejniŽšíhodnotou kjedincůrn s rnaxirnálnílroclrrotou.
porr-rěrnir
Hodrrotírr.re-li
zastoupeníjcdinců
projevu,zjistíme'
s různouirrtenzitouťerrotypovélro
žejejich proporce odpovída.jínormálnímu roz|ožení četností charakterizovanétrru
jsou
Gaussovou kr'ivkou rreboli normálou. Pro toto roz|oženíje typické, Že rrejrlréně
zastoupenijcdinci s extrétrrněrrízkýrrrirrebo rraopak extrétnněvysokýrni ferrotypovýrni
lrodrrotarr'ri,
podíltvoříjcdinci s 1rodnotanli
zatítnconejvyšší
prulnčrr:.
b1ízkýrlri
K lrodrrocerrí
variability rnetrickýchznaků s nortnálnítl rozloŽenímpouŽívátrrestatistické
rnetody. Z trashrotnážděnýclidat počítárne krotně aritmetickéIro průměru také
směrodatnou (starrdardrrí)
odchylku. Tato hodnota clrarakterizujeroztnezí, v jakérn
se zjištčnó
lroclnofyodchylujíod průrněru,
a udává tak tvar Gaussoq, křivky.
Kombinace určiých polygenůje pouze jednírn z pr'edpokladů
k vyjádření danéhoznaku.
Jeho konečnápodobaje však výrazně fortnovánatakó vlivern prosh'edí,např. klirnatickýrni
4l

U člověkahraje velkou roli
parazitůnebo predírtorů.
vlivy, tnnoŽstvímpotravy,přítornrlostí
také výcilova, sociální zá2elnía vzdělárrí.Proto jc naprostzivětšina polygenníclrznaků
prostř.edí.
vrrějšílro
vlivůa faktorťr
gerretických
multifaktoriáIně - tj. kornbirrací
poc1lrríněna
znaku uplatriují
případechje třeba posoudit,do jaké tníryse při vyjádr'eníurčitélro
V rrr,',olra
resp.
polygenně'
rnetrickýchznakůale takémnolra
vlivy. Týká se to nejerrběžrrých
gerretické
zrrakůstanovujeme
chorob.Proto u rnultifaktoriálněpodmírrěnýclr
děciičných
rrrultifaktiriálrrě
treritabilitu neboli dědivost. Jde o hodnotu,ktcrá udává míru dědičnéhourčeníznaku.
lr2.Tato hodnotaje dána
jako tzv. koeficient heritability označovarrý
Č;'i; jr uyjadřu1errre
variability (Vc) a celkovéfenotypickévariability (Vp), která
poměrcrngenetickypodrníněné
prostředí:
odrážíspolečnývliv gerrotypui faktoruvrrějšílro
V6
,)
"*
Hodrroý Vi; a Vp určujetrrcstatistickýrnivýpočtyjako variarrci (V) neboli rozpty| rrrčr'ených
lrodnotfide o druhoutnocninusměrodatnóodchylky).
jedné
Hcritabi1ita'Íesp' koeficicrrtlreritabilitysevyjadřuje desetinrrýlnčíslelnodnuly do
jcrole
gerrotypu
jedědivost vyšší,tírrrvýznatnnější
nebo vprocetrteclr(0 - 100%). Čírrr
vlivu faktorťr
při vyjádřenídarréhoztraku.Naopak nízká lreritabilitasvědčío rozlrodujícírn
prosti.edí.
Heritabilifu zkoutnanélroznaku lze odlraclnoutna základě studia jeho výskytu u dvojčat.
U člověkaa většinysavcůse dvojčatavytvářejídvětnacestalnl:
- Dvojvaječrráneboli cIizygotnídvojčatavzrrikajív případě,když v tělc rnatky současně
jsou
dozraji avc vajíčka akaŽdé je oplozerro jinou s1lennií. Z gerretickéhohlediska
dvojčatapouze dva stcjně stařísourozenci,kteří mohou být odlišnéhopohlaví
dr,ojvaJečná
a|cl.Proto se v mnolrazrracíclrliší'
v průrněru50 % slrodrrých
a n'rají
Vytvářejíse z jedinélro
- Jeánovaječnánebolimonozygotnídvojčatajsor.rdalekovzlicnější.
vajíčka.V totrrtopřípadědoclrázípo prvtrítljadernémdělenízygoty k úplnému
oplozerréhó
oddělenídceřiných buněk (tzv. blastomer). ZkaŽdéblastornerypak vzniká rrovýjedirrcc.
všechnyalely
dvojčatazce|aidentická,rrebot'tr.rají
hlecliskajsou nronozygotrrí
Z gcnetickélro
prostředí.
jsou
pouze
vlivetn
podrlítrěny
znacích
rozdílyv rrčkteryclr
shádné.Jcjiclrvzájer-rrné
párů
počtu
Pozorujenie-li shody a rozdíly ve výskytr.rurčitélroznaku u dostatcčrrélro
dvojčat,lze lreritabilituodlradnoutpodlc vzorce:
jednovajcčrrých
i dvojvaječnýclr
Kttz - Knz,
L f --

l!

l0A - KDZ

konkordance u monozygotních dvojčat
ireritabilita v procenteclr, K1lz
kde I-I
dvojčat,kde se sledovanýznak objevil u obou
podí1párůjedrrovaječnýclr
(t1.percerrtuálrrí
podílpárůdvojvaječnýclr
dvojčat(tj.percentuální
ieainct1, Koz' korrkordanceu dizygotrrích
dvojčat,kde se sledovanýznak objevil u oboujedinců).
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Genotyp a fenotyp
Eduard Kočárelr
gerretikyFN Motol a2. LF UK Pralra
Ustav biologie a lékařské
Térněřkaždýgetrtná více konkrótrríclrforetnrreboli alel. Soubor všeclralel v burjkáchdarrého
jako genotyp. Pojerrrgenotypnelze směšovats genomeln'rreboťgenolll
jedirrceoznačujetrre
je souborvšechrnolekulDNA přítorlrrýclr
v danébutice,resp.V danóm organistnu.
soubor znaků'
Vněišínrprojeverngenotypuje fenotyp. Za ferrotyppovaŽujernekorrkrétní
jedirrce
(např.
květů,
utvářerrí
Semell,
pozorovánírrr
barva
přímýrn
kterélze zpravrd|azjistit
výškapostavyatd.).
text) llkáza|y,Že rodičerrepředávají
Pokusy, kteréprovedl Gregor Merrdel (viz satrrostatrrý
1rotovýznak' ale pouze určitou v1ohu (t.1.alelu). Tepr.ve kombinace
svýrn pototnkůrr.r
podobu znaku, přičernžrrěkterévlolry
rodičovskýchalel u potonrka podrniňujekorrkrétrrí
f.errotypu
nemusíprojevit.
se ve výslednór-n
bělokvěté a červenokvětéodrůdy lrraclru.
Znánýn Merrdelovýtn pokusenr bylo kr"ížerií
Gerrpro barvu kvčtů se můŽe r,yskytnotttve dvou různých aleláclr. Jedna podrniriuje
červcnoubarvu, drulrá bílou barvu květu. ProtoŽechrotnozotllySe V sorrlatickýclrburikáoh
vyskytují v párech' je od kaŽdélrogenu přítornrrataké dvojice alel. Pokud se současně
kvěý. Stejnětak pár alel
vyskytrrouobě alely pro čeruenoubarvu,bude rnítrostlirračervené
pro bílor.r
vznik bílýclrkvětťr.Pokud se všakvyskytrlouv genoýpu jedince dvě
barvu podrníní
odlišnéa|ely, uplatrríse při vzrriku znaku pouze alela pro čcrvenýkvět, kterou označujeme
jako převaŽující
(z latinskéhodotninus- párr),zatítncoalela probílý kvčt
rrebolidornirranttrí
je ustupujícíncboli recesivní(z 1atinského
recedel,e* ustupovat).Lze ÍéžÍíci,Že červená
bílá barvakvětuje znakem recesivním.
barvakvětuje dominantníznak, zatírrrco
(C), zatínrcovýskyt recesivrrí
alely
velkýrnpístrrenetn
Dotninatrtní
aleIyzpravidlaozrračujelrre
gerrotypu:
(c).
v
písnrenem
rrrťrŽe
mít
Jedinectak
v gcnotypuzapisujernernalýrn
lromozygotaa rostlina
a) obě dominantníalely (CC) - v totntopřípadějde o dominantníIro
tná červené
květy.
jde o recesivníhohomozygota a rostlina
b) obě recesivníalely (cc) - v tomto př.ípadě
rná bílékvěty.
c) Jednu dominantnía jednu recesivníalelu (Cc) - V tomto případějdc o heterozygota.
hornoŽygota)neboť alela
Kvěý rost|ir'rybudou červetré(stejně jako u dorninanttrítro
je
C dominarrtlrí
vůčialele c.
Využitív klirrickégenetice
v gcnetice
lrornozygot,recesivnílrornozygota lreterozygotpouŽívátrte
Terrnínydoll-titlantní
zcela obecrrě'Platí to i pro genetiku klirrickou, pokud posuzujernevýskyt mendelovsky
př.er-rosu
také dčlírne
rodinč. Podle způsobu dědičrrélro
dčdičrrýchclrorob v př.ísluštré
geri,jelroŽmutace
Podle toho' zda je příslušrrý
monogetrtlí
chorobyna rcccsivnía dotrrinanhrí.
roz1išujetrre:
vázán na autozolnuttebopohlavrrím
clrrotnozotnu,
clrorobuzpůsobuje,
Choroby autozomově dominantní (např. achondroplázie,Huntingtonovachorea,
polycystózaledvinatd.);
Clroroby autozomově recesivní (napr". oystická ťtbróza' lryperf-enylalaninemie'
us atd.);
alkaptonurie,albinisrr.
- C|roroby X-vázan édominantní(např.irypofosfatenrická
rachitis);
- Chorolry X-vázané recesivní (např. syndrotn fragilnílrochrotnozotrruX, daltonistnus,
dystrofie);
lretloÍ.tlie,
Duchenncovaa Beckerovatrruskulární
(tj
až rraněkolik klinicky
vázané na chrotnozotn Y)
Choroby holandrické
nevýznatntrýchabrromralit(např. ochlupeníušrríholalůčku tzv. ,,hait"year syndrome,.)

+)

u člověkatreznátlreclroroby' kteréby se títrrtozpůsobernpř.enášelyZ generacena generaci
(závaŽnčjší
steriliru).
Y totiŽzpravidlazpťrsobqí
trrutacegenůna chrotrrozotrru
jako
gorrozotnové.
Fakticky
Choroby vázanérrapolrlavníchromozollly SerovtlčŽozrračují
pouze clroroby vázanétla chrotrrozotnX' Proto tnístoX-vazaná
tínrtopojrrretnvšakrozutrrítrre
recesivtrí..
a podobně Xrccesivníchoroba častopouŽívárnevýrazu ,'chorobagol1ozoll}ově
jako ,'go1-lozomově
domirrantní...
o autozolrrově
vázanéclotninanttrí
clroroby označujcrne
texty.
satrrostatné
a gollozolllovčvázarrýchchorobáchblíŽepo.1edrrávají
Příklad 1
Zdtavýrnrodičůrn
se narociilodítě s cystickoLrfibrózou (nrukoviscidózou).Určctegcnotypy
rodičů
i postiŽenélro
dítěte.
Rešerrí:Cystická ilbróza je autozomověreccstvníclroroba' označt-nesi dominantníalelu
dítč
pístnenetn
cystickoufibrózu) pístnetretn
,,a...PostiŽené
',A.. á recesivníalelu (způsobuiící
je v každérrr
(aa).
případěrecesivtrítn
lrotnozygotern
PostiŽenédítě rrruselozískat reoesivtríalelu od kaŽdélroz rodičů.ProtoŽejsou ale rodiče
Je tedy zřejrné,Že rodičcjsou
zdrávt, tnusí tlít ve svétngenotyputakéalelu dotrlinantní.
lreterozygoti* Aa' V klinické getreticepoužívánrepro zdravélrohetcrozygotatakétertnín
(tento pojern se však nepouŽívájerr u př.enašečství
rnutantníchalel, ale stejnč
,,přenašeč..
jedirrcetlesoucíbalancovanouclrromozolTlovou
rrapř'V cytogenctlccnepostižené
oztračujenre
př.estavbu).
Př.íklad2
postiŽenýrrr
Pafinerůtrr
achondropláziíse rrarodilozdravédítě.Vysvětletetuto situaci a určcte
genotypyvšechznrínčrrýclr
členťr
rodirry.
choroba.oztračtnesi dotninarrhíalelu
ř{ešení:Achorrdrop|ázieje autozottlověclorninarrtní
(způsobující
achorrdroplázii)pístnenem,,B.. & recesivnf (',Zdravou..)alelu písntettetn
,,b..'
- jcho genotyp
alclu v genoýpu rrerrrá
Protožeje dítězclrávo,jc zřejlné,Že Žádnoudotnttrantní
je tedy bb (recesivrrí
hotrrozygot).
Jcho rodičemu proto trruselipřeclattuto ,,zdravou.,alelu.
ProtoŽejsor-rale oba postiŽeni,jezře1rné,Žedruháralcla vjejicli genotypubudc tnutantrrí
(U.Bb).
(tj.dorrrirlantní
heterozygoti
alelaB). Rodičejsou protozř.ejnrč
Poznámka: U příkladu 2 lze na heterozygotníkorrstituci okarrržitěusoudit i z faktu,
koristitucealel
věku. Dotrrinantněhorr.rozygotní
Že se rodičepostiŽenídoŽili reproclukčního
(BB) jc vpr'ípadčaclrondroplázie(a trrtrolrada|šíchautozotnovědorninantrrícIr
clrorob)
prenatálně'
resp.perinatálnělctální.

i,
1
i
1Í:
t,
Tt,
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Mendclovy zálrony
Eduurd Kočtirek
gerretikyFN Motol a 2. LF UK
Ustav biologie a lékařské
spolku v Brně přednáškuna téma
Roku 1865 proslovil Mcnde| na zasedáníPř.írodovědrrélro
(Versuche
v rrížforrrrulovalzákladní
tiberPfIanzenhybriden),
kříŽenci..
,,Pokusys rostlitrrrýrni
jako Mendelovy zákony.o rok později
pravidladědičrrosti,
která by|a později zfortnulovitna
vyšel text přednáškytiskern.Prácc lrrčlana svou dobu neobvyklou korrcepci.Mendel jako
jederrzná|a tehdejších
př.írodovědcťr
výsledl<ysvýcirpokusůnejenpodrobněpopsal,ale také
tnatetrratickyvylrodnoti1.Zajírrralyjej přesné početrríporrrěry kříŽclrcůs jedrrotlivýrrri
vlastnostrrri.
Díky totrrunroirl exaktrríÚtvaltouvyvoc1it,Že kaŽdý znak je podmíněn párem
vloh (viz téžzvláštrrí
text).
Tatorostlina
velrrril,hodnýobjekt-hrách setÝ(Pisumsati,vunt).
Mendel si kpokusůrrrvybral
se dá r,eltrridobře pěstovati kř.íŽit,vytr'át'íporrrěrrrěvelký početsetrretra navíc od rrízrrátne
gerretickypodmírrčnýrtli
ztraky.
tnnolrooclrťrci
s rťtztrýlr.ri
První Mendelůvzákon o uniformitě hvbridů
odrůdylrraclru.Vloha,
bělokvčté
a červcnokvěté
Znántýn Merrdelovýmpokusetlrje kř.íŽerrí
jc
(C),
pro
bí1ýkvět je recesivrrí(c).
resp. a|elapro červenýkvčt dorrrinarrtní zatítncovlolia
hotnozygotetrr
Mendel při svérnpokusu zkŤíž|lrostliny, znichž jedna byla dornirranttrítn
(bílé
genotyp
květy,
cc). Tyto
(červenókvěty, gerlotypCC) a drulrárecesivnínr
horrrozygotem
neboliparentá|nígeneraci(P).Ukázalo se,žejejich veškeré
rostlirrypředstavují
rodičovskou
potolrrstvooznačovanójako první filiální generace (generaceF1) rná pouzc červenókvčý.
U potorrrkůse tedy projevil pouze jederr z rodlčovskýchznaků.Znamená to, že všiclrrrr
př.íslušníci
generaceFl jsou lreterozygoti(Cc) a protoŽečerverrá
barva květůje clorninarrtní
rodičc, který je dotlinantnítn
vůčibarr,'ěbílé' bude jcjiclr ferrotypslrodrrýs f-errotyperr'r
jako
poznatek
zákon
o
unifornritě křížencův první
Tento
označujetne
lromozygotetrl.
generaci.
vlolr
Druhý Mendelůvzákon o štěpení
pokusu Mcndcl vzájerrrrrě
kř.íŽiIr-rniforrrrrrí
hybridy zgenerace Fl. Ukirzalo
Při následujícírrr
jako
(téŽgerreraceF.2) sice
generacc
se, Že vjejich pototnstvuoznačovatrérn druhá filiálrrí
podílubyli přítorrinitakébělokvětíjedinci'
pt'evaŽovalyčervetrokvěté
rostliny,ale v určitérr.r
Podstatu tolroto štěpenÍneboli segregace vlolr v getreraciF2 vysvětluje následující
kotrrbinačrrí
čtvereca sclrétrra:
Kombinace alel
1 .r o d i č
rodičůZ generace
F1
C
C
CC
Cc
2. rodič
Cc
VýslednégenotypygeneraceF2:
VýslednéfenotypygeneraceF2:
Gcnotypovýporněr:
Ferrotypovýpot-trěr:

CC
Cc
čcrvený
červený
lCC
2Cc
3 červenokvěté

Cc
červený
:

cc
bílý
lcc
l bělokvětá

I(říŽenírrrlreterozygotůZ gencťaceF 1 tcdy získávánre donrinantníhonrozygoty (CC)'
hetcrozygoty (Cc) a reccsivtrí lrornozygoty (cc) v genotypovém početním poměru

květy,
1 CC : 2 Cc ,' i cc. Dotrrinarrtrrí
lrotnozygotinají stejnčjako hcterozygotičervetré
početrrí
ferrotypový
Proto
zatítncobílékvěty se objevípouze u recesivníclrlrorr-rozygotů.
ferrofyp
poměr červerrokvěých
a bělokvětýchrostlinje 3:i (75%jedincůtná dorninantní
jsou
z,ákona
jedinců
Mendelova
náplní
pozrratky
a25oÁ
recesivní fenotyp). Ur,edené
o segřegacialel a1ejiclrkornbirracive druhégeneracikř.íženců.
Dědičnostbarvy kvčtůu lrrachujc příkladerndědičnostis úplnou dominancí. Pod tírnto
projevípouzc dorninantníalela.
pojmernrozunrínrestav, kdy se ve fenotypulreterozygotů
U někteých jiných organismůvšakbyly popsánypřípady,kdy se při vzniku znaku uplatřrují
jejíŽ donrinantní
obě alely. Př.íkladernje rostlina kejklířka skvrnitá (.Mimulus gtlttattls),
rnajíkvěty žluté.KŤíŽenítt-t
l-rornozygoti
mají červené
květy, zatítncorcccsivní1rotrrozygoti
však
generaceF l, jejíŽpř.íslušníci
dorninantnílro
a recesivnílro
hornozrygota
vzrrikneur,riÍbrrrrní
a recesivnítnznakenr.Tento
tedy jakýsi ,,přechod..tnezi dotrrinantnítn
rnajíkvěfy oranŽové,
jako
případ označujeme
dědičnost s neúplnou dominancí. Provedctnc-li kříŽení
lreterozygotůz F1 generace' bude v F2 generaci feriofypový štěpný porrrěr rovell
potnětu' l1ebot'heterozygoty\ze odlišit od liomozygotů.Případ rreúplrré
genotypovétntt
dotninatrccukazuje, Že vzájemrroukornbirracírůzrrýclralel tnůževznikrroutnová podoba
znaku,která se u rodičů
nevyskytuje.
Třetí Merrdelůvzákorr o volnékombinovatelrrostialel, dihybridisrnus
barvy a tvaru Selncn. Každý z těchto
I(rorně barvy květů lze u lrraclru studovat dčdičrrost
je
jinýrn
znak
můŽc
být bud' Žlutá (dorninarrtní
podrnírrěn
gelleln.
zrraků
Barva Sellen
alelou g)' Tvar SetnenrnůŽebýt
podnrírrěný
alelou G) nebo ze|ená(recesivnízrrakpodr-níněný
(dorrrinantní
svraštělý(recesivrríznak
podrníněný
R)
nebo
alelou
zaoblcný
znak
bud'
jde o dědičnost
podrriírrěný
s úplnoudotninancí.
alelou r). V obou př.ípadeclr
horrrozygota(GGRR), jenž vytváří žlutázaob\ettásemetta,
I(íŽínic-li dvojitélrodorninarrtního
získálrre
s dvojitýtnrccesivnítnhorrrozygotcrl(ggrr),jehoŽ Selllenajsou zelerráa svraštčlá,
znaky
(dvojitíl.reterozygoti
generaciFl. Jejípříslušrríci
GgRr) nají oba clotninantní
urliÍbrrrrní
jde
jako
o kr'íŽerrce
(tj' Žlutá zaoblerrásctncna).Tyto potornkyoznačujcn.re dihybridy, nebot'
ve dvou sledovarrýclr
znacíclr.
GgRr získárnegenotypovýštěpný
heterozygotů
V gcneraciF2 vzrriklévzájernrrýrn
kr'íŽenírn
poměr:
1 GGRR : 2 GGRr : 1 GGrr: 2 GgRR : 4 GgRr: 2 Ggrr : I ggRR : 2 ggRr: I ggn.
Z něbovyplývá Í.enotypový
štěpnýpoměr:
(G-n)
(G-R-)
(ggR-)
:
9
:3
3
: 1 (ggrr).
znaky,3lI6 budou rnítžlutá,
Znatnetráto, že 9/16jcdirrcůbudc vykazovatoba dollrinarltní
bude
alc svraštělásetnena'3/16 budou tlít zelená, ale zaobletlásetlena a 1ll6 potomkťr
scrnerry.
dvojitými reccsivnítnlhorrlozygotyse zelenýrnisvraštělýrni
Výsledky kr'íŽenídilrybridťrukazují,že alely scgregujÍv potomstvu nezávisle na sobě.
I(clybychornsledovali štěpenípollze jednoiro z obou znaků,zjistili bychorrrstejrróporněry
jako v případě kříŽerrírostlirr s odlišnou barvou květů (tj gcrrotypový pot-l-rěr|:2:I,
pornčr3:l). Tento poznatekje náplníMendelovazákona o volné (nezávislé)
f.enotypový
kombinovatelnostialel.
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trronogennímclrorobátn patří autozomově dominantní onemocnění.
K nejčastčjším
Znamená Ío,Že se příslušrráporucha dědí jako dominantní znak' PostiŽenéosoby jsou
jediné mutantníalely'
většinou lreterozygoti,trebot'k projevu clroroby stačípt*ítotlnost
alespoň jednolro
případech
Jeclirrcis autozotnově dorninantrríchorobou rnají v mnoha
že se osobě S touto
postiženého
rodiče,kteý jirn tnutantníalelu předává.Pravděpodobnost,
postiŽenédítě,
stejrrě
hornozygotern
óhoroborrnarodí po sňatku se zdravýtn recesivním
znatnenáto, Žejde
je50%. Pokud sepostižeriýpotorneknarodíoběrna zdravým rodičůrn,
jednolro
z rodičů.
garnetách
v
došlo
k
níŽ
o nově vzniklou mutacineboli mutaci de novo,
e)
Achondroplázie(chondrodystrofi
patř.íachondroplázie způsobenárnutacígenu
otretttocněním
K zrutozotnovědotnirrantním
FGFI13. Tetrto gen řídí syrrtézureceptoru,jenž váŽe tzv. fibroblastovýrustový faktor
(fibroblastgrowt|rfactor neboli FGF)' Tato interakceumoŽňujesprávnoukoordinaci rustu
chondrocytu(tj buněk tvořícíclrclrrupavku).V případčtnutacegenu FGFR3
a c|ifererrciace
je růst clrrupavkovétkáně výrazrrě olnezen a pacienti se rodí s nápadně zkrácenýrni
poruchatrri
vývoje kostí.
i da|šírni
končetirranri
K tnutaciV genu FGFR3 docházípotněrtrěčasto,proto u 80 - 90 % jedincťrs achondrop\ázií
utníráneočekávarrě
tuto trrutacic\enovo' Asi 3 - 5 % pacientůstírntopostiženírrl
nalézán-re
jsou
poradrráclr'
genetických
v
potkávánre
roku života.Všichni pacienti,které
bělrernprvrrílro
je
sestavě perinatálně letální
ireterozygoti.neboť výskyt tnutantníchale1 v lrorr"rozygotní
v
před
ttarozenítn, dobč porodu, popř. krátce
(dornirrantr'rí
hornozygoti urnírajítěsně
je trrožná,výjirnečné
nejsou ani
po porodu).Reprodukce postiženýclrosob (lreterozygotů)
sriatkylr'rezistejrrěpostižcrrýrnipartrrery.
Huntingtonovachoroba
choroba.
vclrrri závažná je Huntingtonova (čti ,,I-Ianťyngtonova..)
Klinicky
poruclru,která se rozvíjízpravidlaaŽ po dosaŽenívčku30 - 40 let
Jde o neurodegerrerativrrí
(vzircněji i pozclěji).Zpočátku se projevuje poruchami koordinace pohybů,rreobvyklýrrii
takéjako Huntingtonova
záškuby.Proto se tatoporuchaoznačuje
gritrrasatni
trtrritlovolnýrtri
rozutrrítncobecrrě
tarrec)
chorea (odvozenýrrrz ř.eckéhoclnreia
chorea' Pod pojrl.retrr
tzv.
jakékolivonclnocnětrí
projcvujícíse tlimovolrrýrrri,nekoordinovanýrnipolryby (včetnč
k
těžkérnu
postupně
doclrází
chorobou
,,tal1cesvatélroVíta..).U pacientůs lJuntingtol1ovou
postiženínervové aktivity, coŽ vede k rozsáhlýrrrporuchárn psychiky, svalové čirrnosti
je defektgenuHD způsobený
amplifikací opakovaných
pacienta.Příčinou
a nakoneck úrnrtí
tripletových úseků(CAG). U rronnálníchosobje v genu HD přítorlnonraxitnálně26 tčclito
repetic' Zvýšerríjcjiclr počtu rrad 36 je povaŽováno Za mutaci, která postihuje funkci
genovólro produktu, jírnŽ je proteirr lrurrtingtirr.I{untingtorrovachorea tak patří spolu
triplctovýclr
arnplifikacírepetitivníclr
způsoberrýnr
se syndromen fragilnílroX (k clrorobátl'r
sekvetlcí.
byl arnerický folkový zpěvák Woody
ZnátrrouosobrrostípostiŽenoutítrrtoonetnocněnít-n
choroboutrpělataké
títn,žestejrrou
Guthrie (|9I2- |961).JehoŽivotbyl silně poznatrrenátr
. Po celý Život vzpotnítlalna zvláštnízácbvaty svénratky,kdy podlc jeho
l1ratkaNora Gutl-rrie
vlasttríclrslov ,její obličejzrudl, vycetrila zuby, ústase zkřivila; začalakřičet hlubokým
hrubýrnlrlasetna křičelastále lrlasitějia hlasitěji,dokud to její hlasivky vydrŽely;ruce sejí
Roku l927
způsobem...
srrrýkalyu boků,pototn zazády a nakonec se kr.outilyvšemožrrýrn
sanatoriu'Když Woody
v psyclriatrickém
tnatkav domčpožár.Proto byla utnístětra
za|ožl|a
Á1

po časesvo.jin'iatkur, léčcbněrravštívil,
pokročilajc'ií clrorobajiŽ natolik' Že sr,élrosyna
trcpoznávala.
osatnocenýWooc1ysi začirlpřivydělávat,jak se dalo.I]rál po ulicíclrpísničky,
Žebrala pr'íleŽitosttrě
se rreclrávalnajt-lrout
nir různápochybrrázarněstlrání.
Jezdil nákladnírli
r'Iaky napříčArr.rerikoua sbíral přitorrrcetrtrézážitl<ya zkušetrosti,kteró později ztvárnil
ve svých písníclr'Ve zl0. a 50. letcch 20. stoletíSeVypracova|najedrrolroz nejlcpších
arnerických1blkovýcirzpěváků.Ani orl však treutrtklosudLt,který rr.rupřipravila zákcřrrá
tnutaceVgenu I-ID zdědčnáoclrnatky.Vroce 1951 sezačalyprojevovatprvní zrrárr.rky
ciloroby.Jeiro povalrase r'ýraztrěztrrěnila- stal se clivoceŽirrlivýnra rrásilrrickým.Již v záÍí
roku l952 |ékař.i
vyslovili podezř.ení
na LIutltingtonoVLl
clrorcu.V dalších15 lctcc1rsejelro
jclro
stav stále zlroršoval.Podlc svčdectví
zrrilrlých a př.átcl sc u rrčlnejprr'eprojevovaly
jakoby tatlečllí
podir,né,
polrybyrukou,pokračovalocl-rorobné
lrubrrutí
vedoucíaŽ k úplnérnu
vyčerpárrí.
Současr.rě
prohlubovat
se začala
výrazná ztráta irrtclcktu vecioucíaž k úplrré
cletlenci. 3. října |967 Woody zctllř.c|.Brzy po jclro strrrti sc zjistilo, Že sytlptorlry
Hutrttngtorrg1,y
chorobyse začínají
pro.jevovat
i u dr,oltGutlrriehodcetz prvníhornanŽe|ství.
Molekulárně bioIogickáana|ýzaulnoŽrruje
v součastlosti
bezpečrrě
z,jistittnutacizpůsobující
[{untingtorrovu
clrorobu.Testy jsou zaloŽcny l1ž1
izolaci kritickélroitseku genu LlD' jcrrŽ
obsahrrjerepetitir,rrí
sekvctlce.Fragtlcrrty lze získat rrapř. ponrocíPCR nebo vyštčpcnítrr
atralyzované1ro
ťrseku ponrocí restrikčnícherrdoriukleáz. Usek HD se ztlttoŽctrýtrri
repetitivnímisekvencenlije výrazrlě delší neŽ trortnitlníúsek,kde k arrrpliÍikacirredošlo.
Proto lze oba Íiagrrrerrty
ťrspčšnč
roz|išitpotlocí gclovéclcktroforózy.
Molekulárníbiologic sice zajistíspolclrlivévyšetř.ení,
alc nepotrrůŽc
vyřcšitetickéotázky
týka1ícíse kotnutlikacc s roclinatni, u rricl-ržse choroba vyskytla. }1urrtirrgtonova
chorea
jejednírnztnoclelů,najchoŽ pr'íkladělzc denrotlstrovat
trejentnoŽnosti'ale takéonrezení
genetickóho poracletlství
a s llítr-isouvisejícíDNA diagnostiky. Problernatickóje zejrrrérra
testování nepIrroletýchdětí. které rrerlajíllroŽnostposoudtt závaŽnost situace lt rtejsou
způsobi|ók právrrírnťtkonůtrr.
Proto Sepodle současnýchetickýclr l]orcl-llmutace u dětí
poktrd
ncvy'šetřují.
se u triclrrreprojcví
klinickó Synlptolny.
D a|šípř.í|<lady
autozomovědomin :rntníclr
choro[r
.Iinýmipr,íklac1y
autozotlově clotnirtarltníclr
poruch jsorr polvdaktylie (výskyt nadpočetrrýclr
prstťtna lrotrtínebo dolrríkončctinč),
(zvýšcnáilladina
familiární lr1'perchoIesterolémie
cholesteroluv krcr,riítrr
séruvedoucíčastok inÍ-arktůrrr
tnyokar<lu
a dalšírn
konrplikacírn)
rrebo
adultrríÍbrma pol1'cvstickýclrledvilr (výskyt tlrnoliočetných
cyst v lcclvirráclru pacierrtťr
v dospělérrr
včku).
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clrorobyse dčdíjako recesivníznak. Znatnenáto, Že postiženýjedinec
Mnohétnotrogenní
je recesivnínrlromozygotem,protože1n{ 1zgenotypuobě tlutanttríalely. Jeho rodičejsou
a vytváří funkční
většinouzdr:rvílreterozygoti.Drulrá,netnutovanáalelaje totiždominantrrí
daného znaku,
forrny
protein, který postačujepro zac1rovánírrorrnální(nepatologické)
téŽjako přenašečivšak rrrají25,Á pravděpodobnost,
osoby oztračované
Heterozygotrrí
Že sejim narodí dítě s autozonrálněrecesivnícirorobou(viz zvláštnítext o Mendelových
zákorrecli).Pr.otožcgeny pro uvccletréclroroby \eži na autozomeclr,označujemevšechna
jako autozomověrecesivní.Stejnějako u autozotnově
s tírntotyperndědičnosti
onemoctlční
clrorobp|atí,ŽernuŽia Žerryjsou postiŽenistejnýrndílern'
dotninantníclr
MetaboIicképoruchy s autozomověrecesivnímpřenosem
do skupiny dědičnýchmetabolických poruch
reccsivníclrorobyřadír-rre
Mrrolréautozot,l-tově
je ztrátafunkce určitého
ellzylTlt]a následr-rě
jako enzymopatic.Jejich příčirrou
clznačovanýclr
rnetabolickóho
příslušné
rnetabolickódrálry. Výsledkenr je zpravidla lrrornaděrrí
př.erušení
toxickó
vykazovat
začíná
rneziproduktu,popř. výchozí látky, která ve zvýšenékoncentraci
je zpravidla rnutaceobou alel genu,jelrž
enzyrr.ropatií
tleclranistrretrr
Mo1ekulánrítrr
účirrky.
příslušrrélro
enzylllu.
říclísyrrtézu
tnetabolickouporuchouje fenylketonurie nazývanátéž
genetickypodn-ríněrrott
Ne.jznárnčjší
Jc]e o poruchu tnetabolisrnuatninokyse1irryferrylalarrinu.Defekt
h1.perferrylalaninémie.
že se v těle pacierrtakoncetrtrujefenylalariirra některéjeho rrretabolickó
enzylnu zpťrsobí'
produkty.Pokud tretríclrorobau novot.ozencevčasrozpoznána,způsobítyto nahrotrraděrré
poškození
nervovýchblttrěk,tirkŽesc u zpočátkuzdravéhodítětebrzy rozvítle
látky rrevratrré
sc tt rrás všiclrriinovorozencibioclremickyvyšetřují
. V současnosti
retardace
těŽká trrerrtálrlí
speciálrrístravy
prokáziina,|zc vhodnou dietou (uŽívánírn
a pokud je u nicl'rÍ-enylketorrurie
choroby.
rozvoji
předejítdalšírnu
bez Í-errylalanirru)
častournetabolrckouporuchou je albinismus' poruclra ellzylllu'
Znánrclu, l\<dyžrrepř.íliš
syntézupigt-nentutrrelaninu.Albinotickó osoby rnají nápadrrěrůŽovou
zprostř.edkujícílro
cluhovku s červenýrnoclleskem.
pokoŽku' světlé vlasy i ostatníochlupenía šedorrrodrou
zraku.
V trrnoltapřípadechtrpíporuchat-ni
Cystická Íibróza
cirorobtakécystická fibróza
rccesivtríclr
I(rorlrěenzylnopatiípatřído skupiny atltozonlo\,ě
gcnetickypodmíněných
a nejčastčjších
Jde o jedrroz nejzávažněišíclr
neboli lrrukovisciclóza.
iorrtudo buněk.
aktivníclr
poruše
osrr'roticky
k
transpottu
U tétoclrorobycloclrází
onetrrocnční.
irlcrru.Postižené
velkérnrrožství
Nejvícejsor.rpostižetryplíce,1,jejichŽ sklípcíclrse hrotrradí
udusit.Casto
hlenem
vzrrikajícírn
tlrohou
ncbot'
se
péči
trvalý
clolrlecl,
a
značnou
clčtivyžaclují
.postižené
osoby
takédochází kzávažnýnrpliorrírnirrfckcírn.Navzdory zdravotnicképéči
zlepšuje
rnetodárn
terapeutickýrn
modernírn
sc
díky
V
současnosti
lct.
zpravid|ado 30
urnírají
a taképorrěkudprodluŽujejejich doba Života'
kvalitaŽivotapacierrtťr
různýrrritrrlttacetniv gertu CFTR na clrrotnozomu7. Jeho
Cystická fibróza je zpťrsobena
proteinovýprodukt je součástítzv. chloridového kanálu' jenŽ u zdr.avýclrosob regultrje
konccntracichloridových a sodnýclriorrfirv butice. Poruclry tolrotoprotcinu vedou k výše
pacienti
(pankrcatu),
projevůrn.
Krorně plic jc postiŽenatakéÍunkceslinivky br'išní
ztníněrrýrr-r
rnužskóliopolrlavíjsou zpravidla neplodní.Většina foretn cystické ťbrózy se projevuje
zvýšenoukonccntracíclrloridův potu, což Ize vyuŽítk diagnosticeclroroby(tzv. chloridové
nebopotrrítesty).
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jako deltaF508.
označol,aná
nrutacílllgenu CFTR patř.íclelecctří rruklcotidů
I( rre.jčastějšítl
produktu, ktery/
fenyl.illltlttruvproteitrovérrr
Tato ztnětrazpůsobujeztrátttarr'rirrokyselirry
ji u 70 % českýclr1laeietltůtrpícíchcystickou fibrózou. V
te pak ncaktivní.Nalézirrrre
tóto tnutacernezi 50 -75 %.
populacíclrkolísá zitc|.ryt
stt'ecloevropskýclr
ostatrríclr
Příklad _ výpočetrizika pro potomtvopřen:ršečů
Do gerreticképoradrry se dostavili zdraví nrarrŽeló,ktcří mají dítě postiŽenéoystickou
rrziko pro jejiclrpototrrstvo.
Íjbrózou.Stanovteobecrré
(.,llL-ll1oc1rou..)
(,,zdravor:.,)
alcltrpístnenem,,A..&recesivtrí
Řešení:označtnesi dotninantrrí
získatod kaŽdélroz rodičů
(aa)' proto trruse1o
alelu rnalýrr'r
,,a...Dítěje recesivrríhorr-rozygot
pt'enašeči(Aa)
.jednu recesil,ní alelu. Rocličc jsou tudiŽ zdraví 1reterozygotirrcboli
uc1ávajícílro
čtverce
kornbirračrrího
Pravděpodobnostpostižcrríodvodín.rez následujícíiro
rnožrrókotrrbinacealcl u pototrrků:
Otec
alely

Matka
o

A

Aa
AA
zdravý clotninantní zdraý heterozygot
(přerrašeč)
hornozvgot
aa
Aa
zdraý heterozygot postiženýrecesivní
(přerrašeč)
homozvgot

bude pouzejederrpostiŽený- ato recesivní
Ze čtverccvyplývá, žez'lnoŽrlýchčtyřpototrrkťr
lrornozygot.Riziko lze protovyjádřit:
a) zlotnkcm - tj r/+,
- t1.25%.
b) v procentcch
tcxtu k tétokapitole.
oclvozenériziko jc plně l,e slroděs údajenlr, úvodnínr
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Kodominancea dědičnost
krevníchskupin
Eduard Kočarek
Ustav biologiea lékařské
gerretiky
F-NMotol a2.LF UK Pralra
V některýchpř.ípadeclr
tletnusíbýt a|ely určitóhogenu Ve vztahu doninance a rccesivity.
Ztratrrenáto, Žc se lnolrou r,e fetrotypujedince trplatnitsoučasrrč.
Typickýrn příkladernjsou
alely gerrupro systérri
AB0'
Mezi krevtrítni skupinarrri patř.í systém l\B0 (vyslov ',Á-tsó-rrula..; ke k|inicky
rrejvýzrrarr-rnějším.
.Iako aglutirrogerry(strr'rkturytrapovrchu erytrocytů)zde furigují dvě
rozdílrrórnolekuly:iedrraz rriclrpoc1riririuje
vznik krevní skupirry A, drulrápodrniriujevznik
krevní skupirry B. osoby, u rriclrŽdocházíke tvorbě obou uvcdcrrýclragltrtinogerrů,
rnají
krevní skupirru AI}. Vyskytu.1í se l'šak ijedinci, u nichŽ se rrevytvář.íarri jederr
- tyto osobynlajíkrevnískupinu 0 (nula).
z aglutinogcnů
je podnlíněngenell1'kteý nrá tři alely.
Vzrrik konkrótrríkrevtrí skr'rpiIryAB0 systétrrtt
Rozeznávátrreclr'ědonlinantní alely - I'\ a [B a jer|rrurecesivníalelu- i0. Je.;iclrvztahb|iže
objasriujetabulka:
Genotyp

Krevní
skupina

loln

A

l^iu

A

rBrt'

B

Itsio

B

.0.0
1l

0

IAIB

AB

Z tabulkyvyplývá. Že rrositclkrcvnísktrpiriyA rrrťrŽe
rrrítv gcrrotypuclvčalcIy I^' ale taképár
I^io.Ste;rrětal<jcdirrec s krevrrískupitlotirrrůŽe
rrrítgerrotypItrltrnebo lBi0' Naopak nositel
skupirry0 jc vŽdy recesivtrítn
(i0i0).SkupirruAB nrajíosoby s gctrotypenrl^lB.
hotnozygoterlr
Stav, kdy se při vyjiidřcní ztlaklt uplatrrírovtrýtl dílcrn obč alcly, ozttaču.jctlejako
kodominanci.
Iclcntifikacekrevníchskupin tná výztratlrrrcjctrpř.itrarrsÍúzi
ale v někteých případechrrrtiŽe
rozlrodtrout
paterrlitní
Spory.Má-li např. dítě skLrpinuAB, jc jasné,Že zrrrijeden z rodičů
ttenrůŽe
lrrítskupirru0. Naopak pokucl nrá c1ítěskr:pitru0, tretlrůŽc
trrítatri jeden z rodičů
skupirruAB, nebot'v totrrtopřípaděby c1ítčti
tnttselpř.edatbud' dorrrirrantní
a|elu IA rrebo
dotrrinarrttrí
a]eluIB.
jejiclrŽ stanovcnínrlze vyloučit
I(rorněAB0 znárrrcjcště mtrohodalšíclrkr.evníclr
systétnů,
trebotriropaktrepřítlro
potvrditotcovstvívyšetř.ovallélro
nruŽc.Patřík nirn i systémMN, který
rná kodolrritlanttlí
alely pro skupirruM a skupirruN' S ,,nulovou..,
resp.recesivníalclou se zde
běŽně tlcsctkávátlrc.Znanrená to. Žejedincc se skupirrotrN má V gcnoťypuclvč alely N
a jeclirrecse skrtpinouM nrá v gcrrofypudvčalely M. osoby sc skupitrouMN a rnajíjedrlu
pro M a jcdnu alelu pro N.
alelr"r

51

MultiÍ.aktoriální
dědičnost
Educu.clKočtirelc
gerretikyFN Motol a 2. LF UK Pralra
Ustav biologie a lékar'ské
Ne.1častějšítn
typenr dědičnostiu lidí je multifaktoriáIní dědičnost,př.iníž sc na vzniku
danélroztraku (např..trrčitévrozetréporuclry nebo jiné choroby) podílívíce gerrůspo|u
s faktory zevtlíhoprostředí'Znatnenáto, žekotnbitracealcl určiýclr genůje pouze jedrrírn
z předpokladťr
k vyjádřerrídarrélro
znaku. Jelro projel' (a častoi rnírajeho pro.jevu)je však
a sloŽerrítrr
l,ýrazněpoclnlíněr-r
takévliverl prostředí,např. klirnatickýnrivlivy, tnnožstvínr
potravy, přítotnrrostítoxických látek, parazitů a.1inýclr infěkčníclrčirritelův okolttítr't
prostředí,dálc způsobernŽivota,výcltovou,sociáltrítnzázetnítn,vzdčlánírrr
a nrnohadalšírrti
faktory.
Heritabititaa její výpočet
je tř.ebaposoudit' do jakó trrírysc pr"ivyjádřeníurčitélro
polygerrrrího,
V trltrohapr'ípadech
v totrrtopřípadě
resp. rrrultiÍ-aktoriálrrího
znaku uplatřrujígerretické
vlivy. Pt.otostatlovujctrtc
určeníznaku'
lreritabilitu neboli dědivost.Jdc o hodtrotu,která r-rdirvá
míru dědičného
je dána
ji
jako
lt2.Tato 1roclnota
Často vy1adřrr1erne tzv. koeÍicientlreritability označovar-rý
polněretrrgenetickypodnrírrěrré
variability (Vc) a celkovéfenotypickévariability (Vp), která
prostř.edí:
v|iv gerrotypui ťaktorů
ocIráží
spoIečný
vnějšílro
Vc
- _
1..,2
Vp
HodrrotyV6 a Vp určujerne
statistickýrnivýpočý jako varianci (V) neboli rozptyl rněřených
(de
lrodnot
o druiroutl-tocninu
srněrodatné
odchylky).
číslctnodrruly do jedné
Heritabilita,resp. koeficicntheritabilitysevyjadřrrjedesetirrrrýtrr
je role gerrotyprr
llcbo v proccntcch(0 - l00 %). Čírnje dědivostvyšší,
tírnvýzrrarnnější
při vyjádřerrídanélroznaku. Naopak rrízkáheritabilitasr,ědčí
vlivu faktorů
o rozhodujícírn
prostředí.
Výpočetheritabilityna základě studiadvojčat
Heritabilitu zkoutrranóhoznaku lze odhadrrolltna základě studia jeho výskytu u dvojčat.
U člověkaa včtširiy
savcůse dvojčatavytvářejídvět-na
ccstatrrt:
- Dvojvaječrráncboli dizygotní dvojčatavzn1ka1í
v případě,kdyŽ v těle nratky součastlě
clozrajídvč vqíčka a kaŽdé je oplozeIrojilrou sperrnií.Z genetickéholrlediska jsou
polrlaví
civojvaječná
dvojčatapouze dva stejněstařísourozenc|)kteř.ílr.rolrou
být odlišrrélro
a niajív průtrrčru
50 % slrodrrýclr
alel. Proto se v t.nnolra
zrracíclr
liší.
- JednovaječnárrcboliInonozygotní
Vytvářejíse z jcdinóho
dvojčatajsou dalekovzácnější.
jadenrérndělenízygoty k úplrrému
oplozerrélro
vajíčka.V totrrtopř.ípadě
doclrázípo prvnírrr
(tzv.
pak vzniká nový jedirrec.
oddělenídceřiných buněk
blastomer).ZkaŽdéblastornery
Z genetickélro
hlediska.jsoutnonozygotní
dvojčatazcela identická,neboťrrrajívšeclrnyalely
jsou podrlíněnypouzevlivetn prostředí.
sliodné.Jejiclrvzájer-rrrré
rozdílyv rrěkteýclrzrracíclr
Pozorujerne-li slrody arozdí|y ve výskytu určitélroznaku u dostatečrrélro
počtu párů
jedrrovaječnýclr
i dvojvaječných
dr'ojčat,
lze heritabiIitLr
odhadnoutpodleVzorce:
Kptz--Koz
LI-

100 - Koz,
kde H
heritabilita v procenteclr, Kvz
korrkordance u monozygotníclr dvojčat
(tj.percerrtuální
podíl párůjedrrovaječnýclr
dvojčat,kde se sledovanýzriak objevi1u obou
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jedincťr),
podílpáru dvojva1ečných
percerrťuální
I(oz - konkordatrceu dizygotníclrdvojčat(t.1.
dvojčat,
kdc se sledovarrý
znak objevilu oboujedinců).
Multifaktoriálníclrorobyu člověka
80 % lidské populace trpí některou
V současnédobč se ukazuje, Že přinejrr-renším
z rnultifaktoriálrrích
clrorob,resp. poruclr.Gerretickápredispozicebyla prokázánai tt mnoha
u nicirŽseještěnedávnojakýkoliv podílgenetickýclrfaktoruvylučoval.
onetnocnění,
I( typickýrn rnultifaktoriálrrírnvrozenýln vývojovýrn vadárrr patř.ínapř. řada vrozenýclr
srdečníclrvad" dále rozštěpovévady (tj. rozštěprtu, patra,páteř.e,nenrovó trubice atd.),
vrozená luxace kyčlí,epilepsie,
traktu(např.pylorosterróza),
vrozelrévady ledvin a trárvicílro
clroroby řadírnetaké větširrir
hypospadie a mnoho dalšíchporuclr. Mezi rnultiÍaktoriální
(diabetes
případťr
rriellitus),
astmatu,alergie a kardiovaskulárníchonemocnění
cukrovky
(zejrnérra
isclrernickéclrorobysrdečnía lrypertenzc).Multifaktoriálníetiologii rnajíi mnolré
predispoziciv kornbinacis karcirrogenrrími
nádorovéclroroby, kde předpokládánredčdičrrou
vlivy vrrějšíchf-aktorů.
je u multifaktoriálních
poradenství
chorob vchrri sloŽité.Pokud se taková clroroba
Gerretické
clrorob)jen obtížněkalkulovat riziko
v rodirrěvyskytne, lze (rra rozdíl od t-nonogctrníclr
jcdince
potornkynebo dosud rrepostižené
postiženípro dalšíčlerryrodiny (tj. rrerrarozené
věku). Ernpirické rizilto větširrou statrovujetnena základě
v dčtskénrči rnladistvérr.r
př.ih1íŽírne
také k tol-nu,kolik členůrodiny
populačníiro
výskytu dané clroroby a pr'itorr-r
je
Je tř.ebatakéuváŽit,Žemnohérrrultifaktoriálrrí
avjakérn r,ěku danou clroroboupostižerro.
sezvyšuje
ciloroby postilrujíčastějijedno polrlaví ažeriz|I<ovzrriku těclrto onetrrocněttí
sriatků.
u pototnstvaz pÍíbuzerrských
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r
Epigenctika,metylaccDNA' genomovýinrprinting

C ctlo ttnovťtGabr i el ct
Ústav biologiea lókařskégerrctikyFN Motol a2. LF UK Praha
existují clva základní systérnydědičrrosti.Prvrrí odpovídá
U eukaryotickýchorganisrrrťt
tnczi getreracetnia říclíse principy tnendelovskédědičnosti.
za přcnos genetickéirrfbrrrrace
a vnějšírni
vniti.nírrri
jc rrazývárrepigenetickádědičnost.Je regulovárrrůzrrýrni
Drtrlrý,y,t.,.,-'
deacetylace
DNA,
faktory' častodoprovázcn specifickou rnocliÍlkací DNA (rnetylace
Epigenetika lrraje základrií roli při regulaci
lristorrů)a dalšírniztrrčnamiclrrotlratit-tu.
a důleŽltournodif,rkacíDNA
transkripce. .Iedrrírnz ýznannýoh epigerretickýclrr'r-rarkeru
je metyiace DNA, která úzce souvisí se stavetn chrotrratinu,a proto i negativrrčreguluje
transkripčníaktivitr: genťr. Mctylace DNA je dčdičná.Zárodečnéburiky podlélrají
p,og.n,'io'átlítrapolrlavnčzávis|ý vývoj azrání etrrbrya.Dosud byla rrretylaceDNA jako
vývoji člověka,
tak postnatálnírn
1rlavnírcgulátor expreSegetlťttralezenajak r, prenatáltrírn,
r.ostlin.Metylace postilruje
krytosetnentrýclr
i v enclospenrru
u vačtratcťt
placentálnícilsavcťr,
vyskytují na 5, kolrci
sc
často
které
převážněrepetitivrrísckvencc atzv. CpG ostrůvky,
|aktorůnebo urnoŽrluje
genu. Mefylace buď brárrívazbě transkripčníclr
vprollrotortrdarrél-ro
jc
tnetyltrarrsf-erázarrri.
ellzytny
korrtroloválla
kclrnplexů.Mctylace DNA
vazbu inlribičníclr
Hlavrrí proceSy závisejícína DNA rnefylaci jsou: genomový imprirrtirrg, X-inaktivace
a onkogenetika.
Inaktivace c1rromozomu X v Žerrskýchburikách sor-rvisís dvětna hlavnírrrigcny XIST
celltreill Xic, kde rrarozdíl od dalšíclrpřípadťrX-inaktivace
a TSIX a irrrpritrtir.rgovýrn
zahrnujerozsiihlouoblastchrolnozotntt.
vcde k jcjiclt
protoorrkogenťt
Vliv imprintingu u rrádorů. Deregulace irrrprirrtovatrýclr
tlac]tllěrnóexpresi. ItraktivaceirnprintovanýclrturrroťSuprcSorovýchgerrůzase způsobu1e
jc Wilnrsův tutrror,kde
náciorovéhoonetnoct-tčtrí
k rrádorůrlr'Pr'íkladerrr
vyššívnírlrar]ost
gerruWTl vedc v populacik predispozicik rrádoru.
itnpritrtirrgu
polyrrlorÍrstrlus
specifickoLrexpresi rrěkteýcir gcnů vevztahu k.icjich
Genomový imprinting označu.1e
závisí expresetčclrto
pravidcl dčdičnosti
půr,oclu.
Na rozclílod rrlcndelovskýclr
rodičovsltétnu
rnateř.ské
pouze za|e|y pťtvorlern
Existujígcny, ktcrésc exprir-rrují
rocllče.
genťttrapoh1aví
tlratcrtlálnílro
jsou
pod
vlivetn
geny
lrnprirrtirrga opakctrr
sc zcic patcrrrir|ní
á uplatr'rtr1e
je určcrr
pouzc z a|e|y otcovské.Getlorlový irl"rprirrtirlg
gel]
exprirnuje
kcly Sc
irnprintirrgtr,
aktivity getlů,ale nc
transkripčrrí
ke zrr.rěrrě
rlodifikací gctrů,při ktcró cloch1izí
epigerretiókoLr
getrynrajítedy tnonoalelickottexpresi,jsoLrÍirrrkčrtč
je1ičhprinlánlísckvence.Ilrlpritltované
Pro evoluční
c1iploiclic(krytí recesivtlíclrrregativníchn-rutací).
coŽ ruší1,ýl-rodu
haploldr.rí,
Jc popisovárrorrčkolik
výlrodu to|rotojevtr svčdčíopakovatrývznik nezirvisle v cvoluci'
.f
jc corie rodičovského
konfliktu
crtovarrotr
Nejčastčji
tcoriívzrrikuirtlprirrtingu.
evolučrríc1r
:
taktika
přežití,
kdežto
zqistit svér,lastní
(Geneticcorrflicthypotlresis GCI{)' Samicerrrusí
trarrskripcí
Včtširiainrprintovanýchgerlťrs paternálrrí
sancťlje co nejlepšípřeŽitípotornkťr.
o l,ztriku
uvaŽu1í
aktivrría|elyrťrstbrzclí.Dalšíteoric
prolit-eraci
a traopaktnatet'ské
poclportr1c
. E'xistence
a prcvetlcipartcnogetrcze
sexuáltríreprodul<ce
v souvis1ostis rrclrŽerrítlr
irrrprintingu
u dčtípo
clrorob
riziko
trr,ádíse vyšší
jc taképříčirrou
při klorrovárrí,
rrcÚrspěclrů
ilirprintingLr
zvlášt'přimetoclěICSI'
in vitro f-ertilizaci,
s poruclrouimprirrtingu
Patologiespojerré
je časovč,
dnrlrověa tkilrlověspecifický.ltnprintovarrógeny rnajíroli
Gerronůvýirrrprirrtirrg
růstu,vývoje.
vede k abtrorrnalitátrl
Poruchairrrprintingu
dčlcrrí.
v regulacibr-rněčnélro
při
spojenís vajíčkern
sperrrrie
Úprne hydatidózní moly vzrrikajícluplikacíchrotnozotnů
sloŽcrrí46,XX,
bez jádra. Naopak ovariální teratomy vznikajíz burrěko cirrotnozotrráltrín-r
je důleŽitý
genotn
otce
od
plyne
Že
Z
tol.ro
,
kteréobsahujípouze cilrotnozotlryod rnatky.
i4

W
F

i
?

vývoj, kdeŽto gellolll tlratky rrrá předevšírnvliv navývoj
proextraenlbryorrálrrí
zejn-rérra
pl.odu.
jsou syrrdromy
Porucha irnprintitrguje spojená s ř.aclougenetických syndromů, pr'íkladern
sytldronr.U někteýclr onetlocnětlí
čiBeckwith-Wicdernirntrův
Pradcr-Willihoa Arrgelnrariův
(Tab
č.1).
pouzepřcdpokládá
irrrprilrtingu
vliv genorrrovélro
se zatít-tr
(databáze:wwlv'otago.ac.nzlIGC).
Je prokázárracxistenceřaclygerrůpoclvlrverrrirrrprilrtingu
genů,které.1sou
oblasti V genolnu obsailujíklastry reciproceitr.rprintovarrýclr
ltrrprintované
imprintingovými centry. DrileŽité
regrrloványrozdílrrěrnetylovanýrnioblastrrrr tty.lC
jsorr
a syndromy Prader-Willilro
gerrťr
H19l|'GF2
systérn
'''-'ó.i.lypro výzkunr irnprirrtirrgu
a Angehnantiv .

T ab . : G
Ge n e ri
t r cké norom

imprirrtirrgu
Syndromy s genYpodléha.iícími
edetrrannův
itlr-Wi
yrrdron'r
B
e
ckw
S
IGF2 genu)
Wilrnsůvtulrror(ztrátaitr-rprintingr-r
SvndrornPrader-Williho
Svndrotrr An ge1trranův

SvndrotnSi lver-Russellťrv
Přechodrrý llovoroZenccký diabetes rncllitus

syndrom
Albriglrtůvsyndrotn,McCurre-Albrightův
Paragangliotna

Lokalizace na clrromozÓmu
I 1p15
15q11-ql2
15q11-q12
7 pI l - p I 3 , 7 q 3l - q t e r
6q24
20q13
llql3
Xq28

(MECP2)
Rettůvsynclrot.n
t4
disornie)14
paten]ální
UPD (uniparerrtá|ní
a
Materrrálrrí
svndrom
Syndromy,kterépravděpodobnězahrnuji
genY
imnrintirrcové
X
TurnerůvsYtrdrotn
10q22
pre-eklatnpstc
F arniliární
2
UPD 2 syndtotrr
Materrrálrrí
16
UPD 16 sYndronr
Maternálrrí
s vlivy rodičovského
Komplexnígerretickáonemocnělrí
původu
4q35,I 1q13,16q24,16p12
Astrna,atopie
1q22-q31,15q11-q13
Autisurus
10q11
Hirschorungova choroba
3
q26.5p13
Svndrorn Cornelia de Lange
6p,16q
Psoriáza
2plZ-ql1
Preferetrceiedrréstrany
6
p L l , 6 q 2 5 - q 2 7 , 1 0 1p -1q 11 , 1 6 q
I
tvpu
Diabetesrnellitus
5 p , 1 2 q , 1 8 p11
DiabetesrnellitusII tvpu
A koholismus
A zheimerovaporucha

1 , 2 , 4 , 8 , 9 1, 6
10q,12q

Bipolárrríafektivníporucha

1 l q , 2 p , 2 q , 6 q , 1 3 q ,1 4 q ,1 6 q ,

Schizofrenie

2pI2-qÍ]r,22q|2

18q
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Svndromy Prader-Willilro a Angelmanův
CalotmovaGubrielct
Ustavbiologiea lékařské
genetikyFN Motol a2. LF UK Praha
jsor-rf-enotypovězce1a odlišná rnu1tisystétrrovít
Syndrorny Prader-Wi11i1ro
a ArrgeIrrrarrťrv
je
otretrroctlětrí'
Irrciderrce
obou syrlclrornů udávár-ra
populaci l/l5-20 tis'
r' indoevropské
I(linické příznaky Angelmanor'a sYndromu (AS) (MlM105830) jsou výrazné, ale
rrespccif,rckó.
BělrerlrprvníchrllěsícriaŽ let Životajc diagrrózaz klinickélroobrazttobtíŽn1r
jc statrovetla
a r,čtšinou
aŽ tlezi 3.-7.rokerrrr'čku'kcly sejlŽ rrranifestLrje
větširraz fypickýclr
sytrrptott-tti.
Mezi klinickéclraraktcristiky
patříopoŽděnípsyclrornotorickélro
vývojc (retardace
r,ývoje.jcpozorovánaažmezi 6.-l2. rněsícern
r,čku),
poruclravývojc řeči,poruchakoordinace
polrybr.i,obvyklc ataktická, trhavá clrťtzc,ataky rreadekvzitrrílro
sttríchu(,,lrappyprrppet
rrlikrocefalic,
cpileptickó
poplsovány
záclrvaty
u
l,ícetlež90 oÁ pacierrtťr,
1lltcllotype..),
.jsou
lrypo1lignlentacc
se objevíasi Lr60(%pacientťr.
I(linické charakteristikys1'ndromu Prader-Williho (PWSXMIM116270) jsou sníŽelré
polryby ploclu,po narozellíporuchy sání,hypotonie'rrízkéváltor'épřírťrstky,
rrcprospívání.
Vc věku rtlezi l.- 6. roketrrnadrlrčrtré
přibývánína váze, cerrtrální
obezita,poscdlostjídlerrr.
Clrarakteristickýnliobličejor,ýrrri
rysy jsou doliclroccfalie'ťrzkýobličcj,lrrandlovýtr,aročí,
svčŠerré
kotrtkyťrst(,,rybíťtsta..),
dálc hypogonadistrrtts,
Irypopigrlrelltacc,
rlralírpostava,trraló
rllce a llolry. lllírtráči střednítttcntítlní
retardacc,problérllyv clror,ání.Terapiejc prov1rděna
poclávánírlr
rťtstového
lrort-tlonu.
Většina případů PwS a AS jsotl případy sporadiclié, které spojqje lokalizace
r.chrotrrozonrtrIrrí
oblasti l5q1l-q13. Tento úsekDNA je clrarakteristický
tírn,žcobsahu;e
r gerr1,,.jejichŽ regulacc cxprese jc pod vlil'cttr gcnoIrrovélroirrrprirrtirrgu.Exprcse
itnpritltovanýclr
gerlťr
ob|astil5q1i-ql3 je r'ízenaz imprirrtingového
ccntra (lC) Velikost
tolroto centra se odlraclujcna l00 kb. FLrnkční
r"ncchaIlistnus
není z'atín^l
znátn, IIlavlrírn
jeho
pro PWS .iegen SNRPN, rrkteréhobyla sledovárra
kanclidirtcrrl
tl-tonoalelická
exprese
r,eíětálIrírrr
tnozku' v srdci a v dospělétl-t
t-nozktt.Za AS gcllotyp rna.joritrrě
zoclpor,ídágen
pro ubiquitin ligázu 3A (UBE3A). Byl pozorovátrspeciťrckýirrrprintingUBE3A genu
v tlrozkrt oprotibialelické expresi tohoto gcllu v lyrnfbblastoidníclr
burlččrlýclr
lirriiclr
a r,eÍlbroblastech.
Etiologickoupříčirrou
zr"trílrčrrýclr
sylrclrotttťt
tnateriárlu
15ql l-c113,bucl'
.jeztrátl clěcličrrého
(syrrdronl
Prader-Williiro)
ncbo
(syrldrorlr
tnatet.rrálnílro
Arrgelrrratlův)
původu'
1laterrlálnílro
Absetrcecxprese1e ncjčastč.ii
(70-80%) násleclketl-r
delecío clélcecca 4 Mb. Delečrrí
Íbrlry
PWS a AS vznikajív 99 oÁ de tlovo. Urriparentírlní
paternální disomie (UFD) (heteroi isodisoniie) patnirctélrochrotrrozotrlusc r-rAS objer.t1e s čctrrostíasi 5 %. U PWS
jc fl.el<vencc
tl-tatertriilní
UPD (hctcro. i isodisolrrie)vyššía polrybu.|ese okolo 20-25%,
Frekvctloevýskytr-rc|r1,5n imprintirrgovémccntru je nízká (I-5%). Tito 1lacientinra.jí
norrnálníbiparentálrrídčcličnost
chrotnozotnu15, ale rrrajíabnorrrrá
|rrírnctylačrrí
Vzorec
clraraktcristickýpro oba syrrdrorlly.VčtšinaPWSiAS pacicntůs irrrprirrtirrgovýrrr
clefektcrrr
jsorr případy sporadické bez detekovatelrrýchtnutací v IC oblasti traťtrovni DNA.
U faniliárníclr Íbrer-trje pravdčpodobnostttarozctlí dalšího postiŽeriélrodítětc 50 %.
U Angc|nlanovasyndrorrruje Ít.ekvetrce
mtttacív UBE3A genu 5.l 0 %. U tétoforrrryAS
jc rckurentníriziko v rodině probanda50 %, Př.ítornrrost
balancovanétratlslokaceu rodičů
nrůŽcbýt prcdispozicík abnorllálrrísegregaci,v tonrtopřípadč
je riziko rekurence25 %'

57

rnutací
lJxistu.je
širokáškálalaboratorrríclrdiagrrosticlrýclrnrožnostík odhaleníkatrzálrríclr
cytogerretickéa rrrolekulárnčgerretickó. 1(lasická
traúrovtri cytogenetické,rrroIekttlárrrě
cirrotl-rozorrry)
porr.rocí
G-pruhování (rnetaÍázické
l5ql1-ql3
cytogerretická
detekcedeleoí
je nrá|o citlir,á a vyŽadujc nejenotrrkvalitní preparát,ale i zkušenéoči cytogerretika.
Větší
l.oz|išovací
sclropnostdává rnctoda HRT (Liigh Rcsolution Techrrique).ktcrá analyzrr.1e
analýzy c1rrotrrozotrrů
Da|šírr-rožností
prorrretafázické,
rrrérrě
kondenzovatléclrrotnoZolTly.
je FISH (Fluoresccnční
tn Situ l-Iybridizace)'PodstatoutrretoclyFISH jc hybridizace,
pacienta. V současrrosti
DNA vyšetř.ovarrélro
navázání DNIA sotrdy na cltrot-t'tozorrrálrrí
rlůŽetneodhalit nebo upř.esrritclrobnédelece, duplikace,translokace,ttrčitpůvod trlarker
cltromozotlů a diagrrostikovatbuněčrrélirric, které jsou v tkáni nebo kr.vi Zastou}]eny
clrrotlozornu15ql l-q13 u cca
procenfu.U PWS a AS lze detegovatrrriltrodeleci
.jenv rnalérrr
0/o
70 pacierrtrr
s klinlckými projevy tčclrtosyndrotrrů.
rrretodsc pouŽívirarralýza STR (Short Tallciem Rcpeat), ktcrá
Z rliolekulárně-gcnetickýclr
tl-tist extra- či irrtragerrovýclrv oblasti 15q l l -q 13.
vyuŽivá sledovárrí polyrrrorÍiríclr
Př.idiagrrosticePWS 45 yyclrázíntez polyrnorfiríclrlokusů,ktcrése vyskytu1ív populaci
"
s vysokou lrctcrozygozitou.Rodirra jc plně (l00 %) infonnativní v pr'ípadě'Že tlrůžetne
rozlišitu kaŽdéalc|y otcovskýa rrratcřskýpůvod.
oblast SNRPN-SNURF, kdc byl jasně
Metoda metylačníanalýzy studujebicistronickor'r
prokázárr drferenciá1rrí
irnprinting s patcrrrálrrítranskripcí.Mety1ačníana\ýza elirninuje
stačíDNA probanda).Metoda je založena
v rodirlě (k vyšetřerrí
infonnativitě
závislost na
sodného,kcly docházírrejprve
ilydrogensiřičitanu
ira rnodiÍlkacigcnomickéDNA použitírrr
cytozinu za uracil, kdy rnetylovarrý
DNA s triislednourrrodifikací
dvouvlákrrové
k dettaťuraci
specifickynavrŽenýclr
DNA porrrocí
Náslcdu.1e
PCR korrvertovatré
tlcztlěnčtr.
cytozitlzťrstává
ob1ast a naopak
prilrrer rrased1ttla trekotrvcrtovanou(rrretylovarrou)
prirrrerů(rrraterrr1tlní
jc
Metoda schoprraodlralitpřípadydelece,UPD (heteropaternálnírraoblastkotrvcfiovarrou).
analýzou odhalenéabsence
rrretyIačrlí
K upi.csněrií
deÍ.ekty.
či isoclisornii)a imprirrtirrgové
paralelrií
pouŽitíFISH a STR analýzy.
1epotřebné
Probe
Zccla Ilová trretodaMS-MLPA (MetlrylationSerrsitive-MultiplexLigation-deperrdent
jsrne
pritnerů,
kdy
sclroprri
Amplification).;etakéza\oženana PCR. VyuŽívá speciírckých
Karralýze
až 43 lokusů'Prirlcip rrretodyviz www.tnlpa.cotrr.
1,jednéreakci arnpli|rkovat
Prader-Willilroa Angeltrratrovaod firrny MRCkit pro diagrrostikusyIldrotllťt
r,yuŽívátrre
sond a 25 sonclv kritickéob1asti15q 11-ql2. Varianta
e 18 korltrolrríclr
l Iolland,který obsalruj
DNA
endorruklcázu'která štěpírrernetylovanou
MS-MLPA vyuŽivá l{lral-rrretylserrzitivrrí
Vzol.ec V prolnotorovéoblasti SNRPN a NDN genu. Tato nretoda
a odhaluje rrretylační
je citlivá, stačívelrrritnalétrrnoŽství
čisténativrríDNA. Podle výsledkůjsnre schopniodlišit
disorlie, coŽ doposudurrroŽnilapouze kolnbitrace
Íbrrrrusyndrotltuod uniparerrtálrrí
delečrrí
(STR). MS-MLPA unroŽní
gerretické
(FlSH) a rrrolekulárně
cytogcrretické
trretodrnolekulárrrě
defckty,ale i případytrisorrrií.
odhalitirnprintirrgové
patnatovatna až5- 10 % výskyt mutacív UBE3A genu,kterénejsou
U pacierrtů
s AS je trutné
výsledku je nutrré,aby klinik
negativrrílro
odlralerry.V př.ípadč
diskrttovanýrrlir-rretodeltni
rozhodl, zda fenotyp probanda odpovídá zcela všetn danýln kritériírrrAS, dříve než
mutačníanalýze UBE3A genu.
př.istoupírr.re
i pracovněnáročrré
k firrarrčrrč
pediatrťt,
dčtskýchneurologťt,
PWS a AS se týká zejnetraneurologů,
Problernatikasyndrorrrů
PWS
a AS
gerretrků.
Zrralost
klinické
syrnptotrratologic
internistů,cndokrirrologůa
a povědornosto tnoŽnostcchtrrolekulárrrěgenetickýcirr1'šetřovacíchtrretodje základerrr
úspěšrré
diagrrostiky.
Literatura:
1. Williams CA, Frias JL. The Angehnan("happypuppet")syndrouc. Au'r J Med Genct.
19821
t l: 453-60.
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2. Gunay-AygunM, Schwaftz S, Heeger S, O'Riordan MA, Cassidy SB. The changing
purposeof Prailer-Willi syndrorneClinical diagnosticcriteriaaud proposedrevisedcriteria.
P e d i a t r i c2s 0 0 1 I1 0 8 ,9 2 - 6 .
disoririí
3. Bóday Á, Mat'oškaV, SeetrranováE, et al': Detekce delecí auniparentálrríclr
Ces-slovPediat2000;55, 1: 3-8.
Williho a Angelmanovasyndrotnu.
u PraderovaPWS
tnoŽtrostisyndrorrrů
4. ČalourrováG' Bóday A' Havlovicová M.et al.: Diagr'rostické
a AS. Čcsa slov NettrolNeurochir 2005;68/10]r.284-293'
B. A singlc-tubePCR test Íbr
5. ZesclrrrigkM, Lich C, Buiting K, Doerflcr W, I-Iorstlretlke
the diaglosis of' Angehran and Pracler-Willi syudrotne based on allelic methylation
Eur J I Ium Genet 1991; 1 : 94-8.
differencesat the SNRPN locr.rs.
6. lvlvw.mlDa.co1lr
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MitoclrondriálníDNA a minrojadernádědičnost

EcluttrdKočcil.elr
FN Motol a 2. LF UI{ Pralra
gerretiky
Ústav blologiea lókařslté
genomu
a mimojadernélro
N'IolekulamtDNA, vztalrjaderrrého
Nevelkérrrolekrrly
itrfortlrace.
gcrretické
jcdinýt-n
tlositclett-r
buňcc rrcní
Jádro v er-rkaryotické
tl.
orgarleláclr' v rnitoclrorrdriíc|r
bLrnččných
DNA .1souobsaŽerrytakév sctrriautonorlních
rostlinnýclr br-rrrěktaké v plastidech. Tyto rrrolekuly DNA vytvářcjí ÍZv.
a v přípac1č
geny,kterévjaderlé DNA chybí,
speciÍické
rninrojadernýgerronl.ProtoŽeobsahujíurčité
tzl,.
znakťr'Pro jejich přenosje clraraktertstická
rrěktcých clčdičných
tlplatr\í se pr'iirtvářerrí
Mendelovýrrii pravidIy.
ost, kterírsc rreř.ídí
rrrimojaclerrráclědičn
alc tntloží
N{itoclrondrie sc rrarozdíl oc1ostatníclrorgarrei r,buňcc novč rrcvytvář.e1í,
poc1obil
r,eltlri
N4qí vlastrríkružnicor,oumolekulu DNA (nltDNA), která sc
se dělcrrít-rr.
u bakterií.Mitoclrorrclrierrrlr;ítakér.lastníproteos1'nteticliý
tnolekule DNA, jakou ztrát.tre
ribozornyu bakterií.
připorrlírliqí
jsorrribozomy.ktcrésvýrnutv1třcrrítrl
aparát. Jeho součástí
J; zajírrrirvé,že ie při proteosytltézev tlitoclrorlclriíclr projevrr.;íurčitó odclrylky
kodorryzde rlrajíjinývýznatn.
kóclu,taližcrrčkteré
gcrrctického
oc1starrtlarclrrílro
V nitru rlritoclrorrdriíprobílra1íbiocherlické procesy význatrltló pro funkci br"rriky
produkce clremickéencrgie ve Íbrrně
K nirrrpatřízejrrrérra
i pro existencicelóho orgrrrrisrnr-r.
ATP, oxidace sutrstrátů r,citrátovénr cyklu a B-oxidace mastnýc|r l<yselin.Proto
při r,znikutlnolra závažrýchclrorob.Na rozclílodtěclrto
v rlrtDNA uplatřltr.1í
Se'llutacc gctrťr
trrutacívšak znát]re i zrrrčrrytrrtDNA, ktcré rrernajížádrý fenotypový projev, a proto
sc bcz jakýclrkoliv omczetrí přcnášcjíZ gellerace tla getreraci.Tyto polyrrrorfisrrlynrají
studiícha při rdentifikaciosob.
antropologickýclr
při srovtlár,acíc1r
výztratr'i
sekvetlce. Itcpetitivrtí
(neopal<ované)
Molckulu rritDNA tvoř.ítérlěř.výhradnčjeclirrečné
liší
poclílu.Títrrsc rntDNA výrazrrč
jen vc veltrritrralétrl
(opaltor,arré)
sekvetrccjsou 1lřítclnrrry
Další
sckverlcerrri.
aŽ 30 % irsckťrtvořcrrýclrrepetitivrrítrli
ocijac]ernóDNA, kterirobsailr.rjc
568
pouze
16
rrrtDNA obsalruje
Il4o1ekula
a v počtugerrťr.
v délcetrrolel<urly
rozdílyspočívají
jaderný
párůtvoi.ícíclr
neŽ početrrukleoticlových
párůbazí,coŽ je zhruba 10 000 krát rrrénč
gelron-I.
Lidská rntDNA
DNA zancdbate|rlý,
Ťaképočctgelrťrv nrtDNA je vc srovtrárrís jaclcrrroLr
tisíc.
Protoje tvorba
asi 30
jaclernýgenol1ljiclr obsahLr1e
37 genů,zatítrrco
pou1rých
obsahtrjc
řízenirgcl.}yV btrnččrrérn
tnitochotrdrií
1ádřc.
nezbytrrýchpro dč1eur,l-titř.
některýchetrzytrrů
.fyto
tlcchanisrrry
retikulu a zvlirštrrínri
1sou
protciny se syrrtetizujív erlc1oplaznrirtickétrr
v
nrtDNA
gcnů
loltalizovarrýclr
rrěktcýclr
cxprcse
Také
tlitoclronclrií.
do nitra
transportovárry
gellollrLl
jaderrrýtni
gerry,takŽe vzájetlrtrývztal-rjadernéhoa mirrrojadcnrého
regr'rlovitna
.je
.jevclmi úzký'
Mitocholrdriálnídědičnost
Sarrrčípolrlavlrí bulika u vyššíclr Živočiclrťr(včetně člověka) zpravidla př.edává
Nový
jádro, nikoli však rnitoclrorrdrie.
satničígarlletypouze své lraploidrrí
do oploclňované
pouze
od
mateřské
výbavu
genovou
jedinec proto získává veškerou mimojadernou
jedinců přcnášejí
gamety. Ztla1<yt'ízenétlitoclrotlc]riálnítligel1y Seproto z rnatcř.skýclr
pojlnetrr matrokIinita
na veškcré potolnstvo. Tento způsob děcličnostioztraču1ctrre
marer - tnatka a clirtare obrátit),popř. maternální nebo matrilineární
(od latirrskéh'o
dědičnost.
pojerrrmitoclrolrdriální
V klinickó gencticcse tóŽ potržívťr
děcličnost.
jaderná
DNA. Udává Se,
neŽ
Molekula rntDNA jc rráclrylrrějšíke vzlriku t-t-tutací
sjadenrou DNA ttrutujedesetkrátčastěji.Je totiŽ lokalizovánavblízkosti
Ževesrovtrárrí
kde vznikají rcaktivní kyslíkovéradikály, kterénrají
rrrerrrbrárry,
trritoclrondriálrrí
vt.titt'tlí
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Na rozdílodjaderrréDNA takétrctríchriitrěrlalristonyatrctnirdostatečrré
lnlltagell11í
ťrčinky'
ktcró by molrly tnutaceopravit(reparovat).
trreciranistny,
rnltochorrdriálrrích
tnutacetrri
V současné
době bylo popsárrovíceneŽ30 clrorobpodrrrírrěrrých
neuropatieoptickélronervu' Pacierrti
gerrů.
Jcdnouncjzrrárně.jších
1e Lelrerov:rlrereditárrrí
ztrácetzrak'
avšaknlezi 12.- 30. rokem začína1i
S tolltoclrorobouse narodízcela nepostiŽení,
je
llervu.kterátlakonecvede k úplnéslepotě.
Příčirrou postupnáatroÍleoptickélro
trlutircetnirrrtDNA patří také některétčŽképoruclry trerr,ové,
I( clrorobánrpodrrríněrrýnl
atd.).PředpoklzidáSc, Že lnutace
rrcbopohybovéaktir,ity(epilepsie,cncefalotrryopatie
srdečrlí
Alzlreirr'rerovy
gcnůse tlolrolt zčástiuplatrriti při vzniku některýclrfbrer-rr
tl-litochondriirlních
neboParkinsonovychoroby.
I{eteroplazmiea homoplazmie
podrrrínčných
clrorobz nratkyrrapototrlkynebývá
trritocirotrdt.iálně
rizika pt'ettostt
Stanovetrí
jedrrocluclró'
rozutrríttte
tzv' lreteroplaznrií.Pod tínrtopojrr-retn
být kolllplikov1ttro
llebot'nrůŽc
vjednó burice.Znatnená
přítorrrrrost
dvou trebor,ícegctlctlckyodlišnýchforetrrmitoclronclrií
to, Že tlrutacc pro určitou clrorobu rrrůŽebýt přítornrrapollze v rlltDNA někteých
novélro
Pro postiŽerrí
zatítlrcojirrénritochondrieobsalrujíllelllutovalloualelr-r.
rnitoclronclrií,
jeciirrce1c pak rozlrodujícínáhodná distribtrcetnitochondriído vajíčkapři oogetlezi.Pokr-rd
pouze rnitoclrondrtc
bez tnutovirtlóale|y,dítčse naroclízdrirvé.V opačnérr'r
clooocytttpřejc1ou
případě |ze předpokládat narození postiŽcnóho pototrrka.Výše postiŽerríovšetrrzávisí
dělení.Nczřídka
s mutacía na jejlc1rdirlšídistribuci při buněčrrérn
rrapoclíluttritoclrondrií
rnitoclrodriejcn v rrízké
buriky obsahujítrrutované
sc tak stává, Že ncpostiŽenátnatka,.je1íŽ
je
potornky.opakerrrhcteroplazrnic lromoplazmie,tj. situace,
rrr1ttěŽcepostiŽerré
Íi.ekvelrci,
kdy jsou r'šechtlyrnolckulyrrrtDNA t'butice,resp.v ce|órrrtělejedincegenctickyiderrtické.
Význarn studia mtDNA r'antropologiia v l<rimin:rlistice
nadě1i clorrrtDNA, ktcrá
Při svýclr výzkurrrcch vkláclají atltropologovéa l<rirnirralisté
počtu
je vc srovt-tání
a vbuňce bývá přítolnllaV dalcko většírrl
s.jaderlrouDNA stabilnější
identlckýclr kopií (c1anýclrpotrrěrtrěvelkýnl počtetrrnritoclrondrrí).Tínr sc zvyštt.1c
ťrsekyr,lrodnók arralýze.
pravděpoclobtrost,
Že v trlatertálunajderl-rc
Molekulárrlč biologickor'rarralýzou |ze však idcntiflkovat tnutace' popř' polyrnorfisrrry
Tak studic
orgatristnu.
rrrtDNA a zjištěnýchpozllatkůvyuŽítke stuciiuevoluce zkoutnaného
člor,ěka(dříve označovanóhoHomo sapi,ens
nrtDNA ukázaly, Žc vývojov/rlinie drrcštrího
příslrršrríků
rodLrllotrro oddčlilaasi pl'ed 150 - 200 tisíci roky.
stt1licn's)
sc od ostattríclr
U jcjího zrodu stirla rrevelká skupillll ŽCt.t,ltloŽtlá dokotrce jediná Žena. Tato Ízv.
gel1ovoll výbavu, žila
,.mitoclrondriálníEva.., od rríŽjsnrc získa|i tlaši rnirr'rojadertrou
kontitterttu.
pravděpodobtrě
traúzelníaÍiickélio
úseků
rritDNA
arralýzukrátkýclrlrypcr.varibi1rrích
sekvetrční
Takév kriminalistice provádítrrc
et,cntuálrtč
biologickýchstop. To lze využítpři idcntifikaci
izolovatréz lidskýclrpozťrstatků'
jejiclr
př.íbuzerrskýclr
vztahů.
osob a zčástii k objasněrlí
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polrlaví
Chromozomovéurčení

Eduarcl Kočárelt
FN Moto1a7.LF UI( Praha
Ústav biologiea |ókařskógerretiky
z t.ňchž22 párŮ tvoÍí
t(aryotyp Somatickéburiky člověkaobsalrujecelketn 46 chrornozotrtťt,
X aY.;sou
gonozomy.
Clrrotnozotn
autozotnyajeden pár polrlavníclrromozonryneboli
i gerreticky od|išné:chrotltozom X je výrazlrě větší a obsahujc
výrazrrě rr"rorÍblogicky
Y. I,ro odlišnéutvářcrríjsou pohlavníchrotnozollly
nepoměrněvíce gerrůnež clrrotrrozotrr
jako lreterochromozomy.Jcjiclr kotnbinaccrozlrodujeo tom, jaképolrlar,í
takéozrračclvátry
sc rrjcciirrcevyvílle.
Savčítyp pohlavnídeterminace(Drosophila)
jako
určenípolrlavíčlověkaje savčíhotvpu' jenŽ bývir rovrrěŽoznačovárr
Chrotnozotnové
polilaví tná ioctotrrilka - Drosophila ntelanogaster).
typ Drosophila (nebot'stejnéurčetrí
ZÁal.rlenáto' Žcžerryjsou homogametnímpolrlavím (vjejich karyotypu naclrázítncdva
cirromozotny X), zatítllco mužské pohlaví je lreterogametní(karyotyp tnuŽe
pol.rlavrrí
obsalru1edva odlišnó gotrozotny- X a Y). o význatnuobou gonozotnůblížcpojednávají
texty.
satnostatnó
Kombinace gonozomůpři oplodnění
u rnuže,zjistíme,Že početnípoměr
dčlerrí
při rnciotickérrr
Sledujerne-|irozchoclgotrozotnťt
spermiís gonozomemX a spermiís gonozomemY je v závěru spermatogenezepřesně
Y a dvč
spcnrratocytuvzniknou clvě spcrrnie s clrrotnozotrrern
Iz1 (z jcdrrolroprirrrárrrího
X). Proto je pravděpodobttostnarození clrlapce i dívky zcela
sperrnics chrotnozornenr
čtr,ercetrr:
korrrbitračtrítrr
i následujícírr-r
shoclrrá(50 %). ověřit si to lnťržcrlre
Otec

Gonozorny
v garlretácl-t

X
Matka

X

X

Y

XX

XY

dcera

SVII

XX

XY

dccra

svll

k překvapivótnu
statistikyvycházcjícíz vclkéhopočtudat, dojclerrre
Srovnátne-|idloulrodobé
j
e
z
l
r
r
u
b
a
v
e
p
r
o
s
p ě c hm u ž s k é h o
1 , 0 5 :1
z j i š t ě n íŽ'e p o č e t npío m ě r p o l r l a v ín o v o r o z e n c ů
htnottrostigonozotrrů.
pohlaví. Důvocltolroto rrevclkélrorozclí|uspočívázřcjnrě v odlišrré
je
polryblivá
neŽ spertrrie
poněkud
rrréně
clrrotnozotrrX
nesoucívčtšía tcdy tčŽší
Špcrrlrie
s nevelkýrr-rchrotrrozotnctnY. Ve vyššíchvěkovýclr skupirráclrse však ponrěr polrlaví
rnortalitu.
vyšší
s Žcnarr.ri
vylovrrává,ncbot'rnuŽitrrajívc srovtlátrí
Ptačítvp pohlavnídeterminace(Abraxas)
clvoukřídlých),ale také
octorrrilkya cialšíclr
U mtrohazástupcťrlrtrryzu(rnimo jiŽ zrnírrěrré
polrlavrrícletetrninacc.
typcrlr
opačrrýrrr
zce1a
r'rvčtštnyplazů a ptáků se r,šaksetkiivárrrese
(rniqígonozol-llyXY neboli ZW) a satrrcinaopak lrotnogatrrettrí
jsou heterogatllctní
Sarr.ricc
(Abl.axasgrossulariatct)
(rnajígonozolny XX rreboliZZ). Pod|errrotýlapíd'alkyangreštové
určenínazývátyp Abraxas nebo téžptačítyp.
se tentozpťrsob
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Pohlavrrídcterminacetypu Protenor
určenípolrlaví.Např..
ztrátrrejcště jiné způsobychrotlrozotnovélro
U rrěkterýclrživočichů
určiých druhťrploštica kobylek clrromozornY zcela clrybí,takžejejiclr polrlaví
sanrcčkťrrn
je určerropollze jedníni gonozomclrrX. Sarnlčkytčclrtozástupcůlrtrryzuvšak n-rajídva
chrotnozotny X stejně jako octornilka (Drosophita), Tento způsob určení polrlaví
poclrázíod plošticeProÍenorbel/ragii.
je charakteristický
pro typ Protenor. Pojrnenovárrí
Po|rlavnídeterminaceu rostlin
dvoudomých rostlin, např. u clrrnele
clrrotnozotnybyly zjištěnyu rrěkteryclrdrulrťr
Po|rlavrrí
kopřivy dvoudorné(Urtica dioica), št'ovíkukysclého(Runlex
(Htutlt,tltts
|ttpttlrts),
otáčlvého
accÍosa),konopí setélro(Cartnabissativa a někotika dalších.AŽ rravýjirnky je v těchto
lretcrogatnetní.
pohlaví1ronogatletrría sarnčí
případeclrsarr-ričí
Ú ilny.t' dvoudorrrých rostlirr (např. u baŽarrky ročrrí Mercurialis annua) však
lreterochrotrrozolllyrreexistují a polrlaví je určeno pouze korlbirrací alel někteýclr
specifickýchgerrů.

OJ

ChromozomX
Eduard Kočára|t
lJstav biologic a lékařskégerretikyFN Motol a2.LF

UK Pralra

Lidský gol1ozo1ll X 1estřcclně vclký subtrretaccntrický clrrotlozotn, který řadírrre
projcktu lic1skélto
do rnorfblogickó skupiny C. obsalrL5e 165 Mts DNA' .Ieštěpr'ed započetírlr
gcnolnll (I IGP) patřil chrot-t-tozottlX k nejlépe ztnapovanýnr lldskýrrr clrroll-tozotnůt-tr.
JiŽ l, roce 2001 tla tlčtn bylo rclentiÍlkováno télrrčř200 gerrů s plrrč objasrrěrrou Í-unkcí.
V současnosti ztliitrrc na totrrto gollozolllll 1098 genťr.Naclrázejí se zdc geny or'lir,riující
procesy
tl,orbu po1'rlavníclrznakťr a předevšírrlgelly říclíoírnnohé fyziologicky výzrratl-tné
krve
sráŽcní
(např. rrlctabolrckó ciěje, firnkci sl,alů, i1ervovou čitrtlost,zrakovó schoptrosti,
a další)'
X-vázaná recesivnÍděcličnost
tnutacetlti getrůtrirchrotrrozotrruX, Sc vyznačtrjíptllrlavně \'ázanou
Clroroby. podtnírrčllé
Íbrmouje X-vázaná recesir'ní dědičrrostzvirná téŽ gotlozomově
clědičností.Její nc.jčastější
recesivní dědičnost. Toto oztlačcnívyplývá zc skutečnosti,Že recesivní alcla se u Žen
clrrotnozot-truX.
alelou tra cirtthét'tr
včtširrouncpro.jcví,llcbot' jc korllpcrrzovátraclotr-iinanttlí
Proto býr.qí Žerryzclravými př.enašečkamipříslušrróalcly. Postiženi jsou téměř vý|rrarlně
rnuži. rrcbot' cirrot-nozotrrY tleobsahLrje(aŽ rra rrěkolik genťrv oblastech PAR) odpovídající
gerlovélokusy. Proto clcf'ektníalcla nir clrrotnozotrruX tretrív korrstituci XY kompenzovittla.
Tento Íakt VýraZlrě ocllišuic golloZolllově reccsivrrí choroby od irutozot'trovědotl'titrantních
se rovnýtlrdílcrl projevLrjíuobou pohlaví.
a autozonrovčrcccsivtríclrzrraků,l<teré
I( vclrrri častýrrr reccsir,tlítlr poruclrátn vázatrýnr lta clrrotrtozot.nX patří daltonismus.
tbrnlu barvoslcposti' kdy postiŽctlítosoba není schoprrarozlišit červcnou
J<1e
o rlcjčastč.jší
a zclctrottbarvu (občzpravicl|al,tríniiijako šedou).
je lremoÍiIie. Vc většitlě
otretrroct-tčtlírll
gotrozorlláltlč rccesivttít-t.t
Ménč Íl.cl<vcntclvittlýtn
|ežírra clloulrýclr
pr'ípac1ťr
.jcle o tzr,. ItenrtlťiliiA, ktcrá .je způsobclla tllutací gcrru F8, 1enž
ratllórlkáclr cltrotrrozotrrttX (konkrótnč Xq28). Tctrto gcll řídí sylrtózu faktoru vIII.
I)ř.ítotntlosttohoto s1lccil.ickóho 1lrotcitlu jc rrezbytrrá 1lro vytvoi.crlí krcvrlí sražentny

a k zástavě krr.iiccní'
tl.tutacebud'l'ťrbecncvytvál'í'ncbo.je produkovirrljell
VlII rrzrslccikcnr
sc Í-aktor
U lrcrrlofilikťr
l, clef-ektníforrlrč. která rlli stlíŽetrortaktivitu' PostiŽcrlí proto dlouho krr,ácejí i z r'ellni
11cpatrných-ran. rtríveqípoc1 liůŽí čctnó krcr,tlí poc1lrtiny a trpí bolcstivýrrri výrclny krr,c
fortna hcmofilic
tra nczadrŽitclrrévrritřrtíla.vllcettí.Těžká rlelóčcrr1i
clo kloubů. Často urliíril.;í
irivaliclitč.
k
trr,irlé
ir
postiŽení
poltybovólro
aparátr.i
r'cdc k zavaŽtrótlrtr
lnutacígctlu F9,
hemofilie B, kteriljc zpťrsobetra
l(rorně hcnloÍllic A je zrlánrajcštčvz1icriě.jší
jcnŽ obsahujc irrÍbrrrraci
IX (tzv. ChrisÍmus./actor),jerrŽse rovrrčŽúčastní
pro syrltózu Í-aktor.Lr
X (Xq27 .1-q21.7) a projevy
sriiŽcní lirr,e' Takó tetrto getr 1c lol<alizovátrna chrotl-tozottru
onelrrocttčttíjsou
irodobnójako u hcrnoÍllieA.
Dalšímrclrotobatl'tirccesivtlčviizarrýrtrina chrotrrozotrlX jsou Duchcnneova a Beckerova
mttsku|ártrídystroÍic. obě jsou zpťrsobcnytlrutacetlliclystroÍlnovóliogenu (DMD) leŽícího
v prulru Xp21.2. Rozsah a lokalizace ll]utací rozlroclttjco tolll, zda se vyvitle těŽšíforrr.ra
Duchetlneova clystroÍie
, kter1l rrrir letir1rríprůbčh (progresivrrí rtryopatic r,edoucí k úplrré
fclrnra- Bcckerova dystrofie, jejíŽ projevy |ze
pacrertta),tlcbo lel-rčí
clcgeneracisvalů a ťrrrlrtí
do určitólníry upravit vhoc]nourelrzrbilitací.
recesivtrícltonclnocnětrí.
ještě rr-rrroho
dalšíchgonozor.náltrč
Krolně uveclených poruclr ztrát-tre
Z lltch připotnerinlc X-vázanou iclrtyózu. Jdc o poruclru vývirru kůŽe, která se rozvíjí již
Vrstva kůže(stratunt
v clětství.I( typickýrrr projcvťtrrrpatří hyperkeratóza, přičcrrrŽgratru|árrrí
jako např' bílé
grctnLrlosttnt)
ic výraz'Lrězcsílena. U pacicrrtůse trrolrotrobjevit i da|šíztrrětry,
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skvrny na oční rohovce, nesestouplá varlata i rrrer.rtálrrí
retardace.U 90 % postiŽeriých
zjištujemcrrrolekulárrrěcytogerretickyrnikrodeleci gcnu STS (Xp22.3) řídícíhosyntézu
steroidrrí
sulfatázy.
je takéKallmanův syndrom, k jelrožnejtypičtějšínr
X-l,ázanýtnrecesivnítllonetnoctrčnírn
projevům patr'í lrypogonadislnus spojený s čirstečrrounebo úplnou sterilitou.
Gen pro Kalrtranůr,
syndrotrrje lokalizován v tčsnéblízkostigenu pro X-vázanou iclrtyózu,
protor,zácnědocházík současnódeleci obou lokrrsťr
a ke kombirraciuvedenýchpostiŽení.
patr'ísyndrom ťragilního
K nejzrtámějšítlir nejfrekventovanějšírrr
X-vázanýnr chorobárr-r
chromozomu X, o rrěrnŽpojcdnávásatnostatrrý
text.
X-vázaná domin:rntnídědičnost
U některých vzácnějšíchclrorob pozoru1etneX-vázaný dominantnÍ rrcboli gonozomově
dominantnípř.enos.Příslušrrá
alela se v totrrtopřípaděprojevíi u Žen,nebot'stačí,
aby byla
přítomnajen rrajedrrornzclrrot.trozornů
X. PostiŽenílnuži pak předávajíalelu všernsvýrrr
dccrátn,kteréjsou rovněžposttžerry'
Příkladerrr gonozorr.rálrrědotllitrantní clroroby je vitamin D-rezisterrtní neboli
mutacígenu.
|rypoÍbsfatemickáraclritis. Jdc o zvláštrrífbrrnu křivice, která je způsoberra
jerrŽřídísyntózureceptorupro vitatninD.
přenosetnje Rettův syndrom.
poruclrou S gol]ozolnovědot-nitrantnítn
Další výzrlarrlrrčjší
X (Xq28). Hlavnínr a zvláště těŽce
Je způsobetrtnutací genu MtsCP2 tracirrotl-tozot-t.tu
postihujícírrr
příznakcrntolrototěŽkélro
otretnocněníje
apraxie(téŽdyspraxie),tj. neschopnost
pohyby. K clalšírn
ovládat tělo a prováděttak trrotorické
závaŽnýmprojevůrnpatří autistické
pozorujetrrezpravidla jerr u dívek,
lysy a celkové opožděnívývoje' Toto otletrrocnční
je prenatálrrč
u clrlapců
ncboperinatálně
letální.

65

ZcšiknreníinaktivacechromozomuX u Žen

Jalittb Minks, Martin Hřebíček,Lenlul Dvořákovťt
poruclrVFN a 1. LF UK Pralta
rnetabolickýclr
Ústav dědičnýclr
jakýrrrŽeny (i satniceostatrrícir
Inaktivace chromozomu X (X inaktivace)je rneclrarristnus,
savců)vyrovrrávajídvojnásobrroudávku gerrůkódovarrýchna gonosotnech.
placentá1ních
potněnrčzarredbatclný
ClrrotnosotnY totiŽ náse kromě geIlůzodpovědrrýclrza ,,tnužStví..
X; přibliŽně50 vs. 1000gerrů.
početgenův porovnánís chrotnosol1lcln
stiidiu, při počtu řádově desítekbuněk,
K X inaktivaci dochází v časnétnetnbryonálrrírn
je řízcr'raX-inaktivačrrím centrem (XIC), které se rraclrázív oblasti Xpl3 a sestává
rnRNA transkriptyazjejich
sestř.ílrávarré
sezněko1ika genů kóclujícíchnetranslatované
aktivní
buřrcetrar-rskripčně
X irraktivacejc v kaŽdó Ženskésorrratické
v důsteclku
regu1átorťl.
úrovni
rra
rnodifikací
je
epigcnetickýclr
X. Druhý gonosoln pomoci
půvě jederrchrotnosotrr
a lristonů(kteréjsou jcdnak kovalerrhrěrnodifikovány
bNn (tt..á je specificky rnetylovárra)
ajednak nahrazeny spcciálnírnilristony rrracroH2A) irraktivovárrafvoř.í superkompaktní
kteý známe takéjako Barrovo tělísko.
lretcroclrrotrratin,
a ukazujese,
poněkudzalraletrtajemstvírn
stádiíinaktivaceje clodrres
časrrýclr
zejmérra
Průbě1r
od člověkaodlišrrý.Rozdíly
žepopulárlí rrryší-bo.t je v případěX irraktivaceV mnolrétrr
jednotlivýclr
událostí v pruběhu
se iyt<a1ijedrrak struktury satnotnéhoXIC, časor,ání
inaktivacea v neposledníř.adězpůsobuirraktivace.ZaÍíncou Ženje irraktivaccchrotnozolnu
tkáních(např. placentě)nálrodnáa jsou tedy zastouperryiak buriky
X v extraembryorrá|níclr
(Xnr), u rrryšije irraktivaceitrrprintovanáa ve všeclr
s aktivnímX po otci (Xp), tak po n-}atce
extraetlrbtyonálníchtkáníclr je inaktivovárr Xp! Proto by hypotctické prenatálrrí
errzyrrrologickévyšetř.eníbÍezí rrryši trrohlo r,ést k nesprávrrýrrrzávěrůrrr. JelikoŽ
sávců(klokarr,ptakopysk)je inaktivtrceitnprintovaná(opětje ínaktivován
u piirrritivirějšíclr
se ukázala být
progresivnější
tkánícll,lze se dotnnívatŽe evolučrrě
vŽdy Xp) i v sorrrattckýclr
kteró by
pi.errašcčkárrr,
lišto,nnnoanáirraktivacetotiŽulrroŽriujeŽenám
inaktivacerrálrodrlá.
nesly na Xtn t'nutacr,aby se tato tnutacealesporiv částibuněk, kterénrajíinakttvovánXrrr
nepiojevila.Naproti tomu satrriceklokana' která by zdčdilaXtlr s tlrutací,by byla clrorobou
chrotnosotnyXp by byly
trebot'všeclrrry,,Zdravé..
SalT}cc,
stizena stejnčjako lrcrnizygotrrí
inaktivovárry'
V průbělruinaktivace u člověka se tedy kaŽdá z enrbryonálníchbuněk rrálrodněinaktivuje
X, jako
clrrotrrosotn
buriky rrrajíinaktivován ste.jrrý
bud' Xp, nebo Xtrr a všechrrydceřir.rrró
burika rnateřská.JelikoŽ je tcnto proces rráhodný a nezávislý rraostatrríchburikáclr, rlrá
Xp a polovinu s neaktivnítnXtn.
většinaženv populaci zlrrubapolovinrrbuněk s neaktir'nírri
buněk aktivníbuď Xp, nebo Xtn a X vázarrégeny
Bxistujívšaki Žěny,kterérnajíve včtširrě
zastoupení(tedy
trronoalelicky.Míru odchylky od prťrlněrrrého
se u nich exprinrujítérriěř.
jako ,'zešiktnení
v 50 oÁ buněk aktivní Xp a v 50 % buněk aktivní Xm) potéoznačujerrre
inaktivace".
U heterozygotek pro gonosomálně vízaná onemocnění se rnůžetížc clroroby projevit
či zdravávartantagenu' či zda jsou
aktivrrítnutovatrá,
v závislostina totn,zdale prefererrčně
buřrky nesoucítnutaci a buriky bez tnutacezastoupenyzhruba stejně.Nastane-lirrepřízrrivá
aktivriíten X clrrotnosotn,kteď nesc tnutovanýgen,
kornbinace,kdy rrrá Žena pref-ercnčnč
rnuŽů,Skutečně,
projevit se stejnou intenzitoujako u hernizygotrrích
nrůžese onetrroctrění
byl
u
heterozygotek
onetnocnění
gonosornáltríclr
irraktivá.. nu průběhtrrnoha
vliv zeŠikrnerrí
opakovaněprokázán.
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Cí|ernnzršípriice je uvéstrnetody pro vyšetřenízešikmeníX inaktivace iako porr'růcku
při l<oIii1llerrtíttt
gcrtctickértr
r yšctřcrlílrercr.ozygotck
,'a Ústau., dědiČ'rrýclr
irrctaúolickýclr
porLrch.
tecirnrkoupři vyŠetř.crrí
ocl roku 1994 je rrejpouŽívanější
X-inaktivace metocla HUMARA.
Vychází z tolro, Že DNA neaktivlríhoX clrrotlozotnlrje v CpG dinukleotideclrrnetylována,
zatítncoDNA aktir'nílroX trletylovánanení. Pomocí clrernickó rnodifikace gDNA lze
cytosilly na thyrniny.Získárnetak dvě populaceDNA
konvcrtovirtnernethylovarré
sclektivrrč
aktivrlírrr
znicltžjcdna odpovídápťrvodrrě
X clrrotnosotrrůnr
a druhá půvortrlě
rreaktivnírn
X'
je
Abvclrorr'r
rnohli určitlníruzcšiktllcrrí,
tedy zda prefcrenčrrě
aktivníXp čiXtn, rnusírnebýt
sciropnirozlišittravíc,zda DNA poclrirzíod otce či od matky. K tornu vyuŽívárnečastélro
polyr-rrorÍ.isrnr'r
1,počtu opakovirní (CAG)n trinukleoticlu v protnotoru gellu pro lidský
atrdrogetrní
receptor (proto I'IUMARA). Terrto ťrsekarrrplifikujerne
por.rrocí
fluorescenčně
prirrrerůpro aktivní a tleaktivrlíX a po elektroforetické
zrračerrých
separacijstr'resclropni
rozlišit čtyři hlavní píky - aktivní Xp a Xrn a rreaktivníXp a Xn. Zjejiclr potrrěrulze
irraktivace.
na tníruzešikrllení
ttsttzovat
Abychorn ověr'iliparalnetryrnetodya zároveň tnetoduzavedli' provedlijsrne studii na 100
nálrodnčvybranýclr zdravých Žetlách,z nichž 67 bylo pro trretodtrinťorrnativních
(počet
opakovárrí(CAG)n trinukeloticluse lišil tak, žejsrrrebyli sclroprripíky kvarrtitativně
od|išit).
gDNA byla izolována z leukocytůperiÍ.emí
krvc. ověřili jsrne př.esnostasprávnost rrretody
> 80 : 20, cožodpovídávýsledkťrrn
a zjistili, Že asi ],5 nÁŽen lná zešikrnení
jiných skupin.
ověř.i1ijsrrre dále, rrako1ikvýslcdky vyšetř.ení
zjištěnév krví koresponclují
se zešiklrrerrírn
v ostattrích
sornatickýchtkálríclr'kterérrrolrourrríttla progresi choroby zásadrrější
vliv, ale
kteréjsou z etickýclr i praktických důvodůk vyšetřerrí
typicky nedostuprré.
Izolovali jsrne
gDNA z celketl 21 tkání u 5 Žen. Získarráclatanaznačují,
žeačkolivse lrodriotyzešikrnení
jedrrotlivýcir
lišitaŽ o30,Y,, základrrítrcrrd(zešiklrrení
tkárríchtrrolrclu
v
veprospěclrXp, Xrrr
zachovátl.
čizlrruba50 : 50) zťrstává
jsrne déle,rrakolikzešikrnerrí
X inaktiviiceskutcčr-rě
odpovídápreferenčrrí
expresi
11išt'ovali
aleIyz Xp či Xrrl. Jinýrrrislovy, je.li vurčitétkáni 40% buněk saktivtrítrr
clrromosotnem
X
po ttlatl-titlce,
za to také znallretlá, že40 oÁ určitélroproteinu je tvoř.erroz trarrskr.iptů
pocházejících
z Xtrr. Pro rozlišeníotcovskóa rnateř.ské
jedrtorrukleotidovó
alely sloužilyčasté
polymorfisnry (SNP) |ežicív kóduJícíchoblasteclrgenůnaclrronrozotnuX. Kvantifikací
zastoupeníalel v rrrRNA pro l0 růztrýclrgcnů na clrrotrrozotnu
X u 64 Žcn a porovtlánítn
gerrů
zešiktllcnítn
jsnre
exprese..tčchto
se
irraktivace
zjistili,žepÍibIižně
,,zešiktnení
pro 95 %
lrodrrot
sc výs|edkyrreliší
o vícetleŽ20 %'
Statrovenízešikrrreníirraktivace v Icukocytcch trletodou I-IUMARA poskytuje uŽitečrré
vodítko př.iodhadLr prťrbčlrr-r
clroroby u Žen lreterozygotrrích
pro rrčkterágonosotrrální
onetrroctrění.
Je však třeba rriítnapatl-tětitnožnouodchylku rrríryzešiktnení
vjeclrrot|ivýclr
orgáneclr.Stejnětak tlíra exprescjcdnotlivýchgerrůzXp a Xtn net-tlusí
plrrěkopírovatnríru
zešikrnerrí
irraktivacc.
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Syndrom fragilníhochromozomuX

Eduard Kočárelt
genetikyFN Motol a Z. LF UK Pralra
Ustav biologie a lékařské
lrereditárnímfortnátl rnentální
Syndrorn ti.agilníhoclrrotnozotrruX patř.ík ncjčastějšírn
Přcdpokládá
frekvel1ceSe odlradujena 1/2000- 5000 rr.ruŽů.
retardaceu tnuŽů.Jelropopulační
oÁ
je postižerroaž 5
rr.ruŽů
s rnerrtálníretardací.Dříve byl syndrorn
Se, Že touto poruclror.r
diagnostikor,átrpollze cytogeneticky. PostiŽení mají tottž na dloulrých ramórrkáclr
jako FRAXA.
fragilní místooznačované
chrotnozotrrrr
X (Xq27.3)zřetelrré
Fragilní místo FI{AXA je folát-seIrzitivní.Znatrrettáto, Že pro jeho diagrrostikuje třeba
obsahemkyselirry
analýzu kultivovat v nrédiuse srríženýrrr
lynrfocyty pro cirl.omozoll]ovou
jejírniantagorristy
jsou
drahách
v rnetabolických
|átck,které
listové(tblátu)nebo s přídavkerrr
Př.estorná cytogenetickévyšetřeníomezenou
(napr'.tlretotrcxátu
nebo fluorodeoxyrrridinu).
tnístona|ézt
postupulze Íi.agilní
kultivačnílro
specifickélro
výpověclrrí
hodnotu. I po dodrŽcr'rí
(t1 rnajípouze
U Žen,kteréjsou př.enašečkanii
pouze ve 4 60 % buněk postiŽenýclrr-r.ruŽťt.
jednotkách
jcn
procent
v
rrěkolika
jederrťr.agi|trí
prokázat
nebo
vůbec,
X), lrelzefragilnítrrísto
rrritóz'
k vyšetr'errí
Vzlrledern k ot-nezenóspolelr|ivosticytogerretickéttna|ýzyse v sortčasttosti
syndrotnufiagilnílroX vyuŽívajípouzc molekulárně biologickémetody. Ty jsou zpravidla
zaLoženy
rraiderrtifikacikauzálnítnutace,kterouje amplifikace repetitivníclrtripletovýclr
sekvcncí vgenu FMRI. Tento gerr |eŽívregionu FRAXA ajclro 5'-nekódujícíkorrec
obsalrujerepeticetripletuCCG. Pokud je počettěchto tripletůniŽšíneŽ 50, jde o nortnální
která však zpravidla nerná ferrotypový
alelu. Zvýšenína 50-200 kopií svědčío pren-rutaci,
tripletťr(rrad 200 _ 230) vedc k plné mutaci, jeŽ
projev' Dalšíexpanze repetitivníclr
teclynení(na rozdílodvětšinyostatníclr
Fragilnín-rísto
způsobujetypicképrojevy syndrotrru.
přestaveb, alc projevctr-t
př.ímýrl.r
chrotrrozomových
důsledkcrrl
aberací)
struktunríclr
genu'
dynanrickémutace př.íslušrrélro
X trpí mentální retardací různélrostuprrč.Z dalších
Pacierrtise sylrdrotnernÍi.agilnílro
testes
boltce a výrazně zvčtšená
fenotypovýclrzrrakůjc nápadrrěprotálrlýobličej,vell<órršrrí
je hyperaktivnía rr-rárůznéporuchy chovárrí'
(tzr,. tnakroorclristnus).
VětširrapostiŽerrýclr
variabilitu,
všakvykazujíztračtrou
pozonrjernelrypotonii.Projevy syttdrorrru
U novorozerrců
postiŽení).
vyššíarnplifrkace,títnzávažnčjší
s počternrepetic(čírn
kterásouvisízejrnérra
doclrázípř.iděleníbuněkv ctnbtyu,resp.plodu
ProtoŽcplná mutaceje mitoticky rrcstabilní,
buriky s výraztlouanrplifikacíspolu s butikami s nonnálnítn
ke vztliku mozaiky obsahu1ící
pacienta.
potlrěrtčchtoburrěkvýrazněkorelujes Í-enotypcrrr
počtctrr
repetic.Početní
jc metylace genu FMRl. Bylo
Da|šírnfaktorcnr,jcnŽ rriůŽeovlivrlit rozsalr postiŽerrí,
jelro
ve všeclrburikáclrpacientavyvolává závaŽně.jší
prokázátlo,žezejnrérra
lrypenrretylace
postiŽenítteŽ l'případeclr,kdy je gcrr FMR1 rnetylovárrpouze v r.rěktelýcliburikách, což
mozaicismu.
.jepřípadtzv. nretylačního
Dědičnostsyndromu ťragilníhoX je gonozomálně recesivní.ZnatnenáÍo, žepostiŽeni
bývají télněř výlrradrrěrtiuŽi. Zerry jsou zpravidla zdravýrrri trebo rnéně postiŽerrýrrri
protožc v.;ejiclr genotypu jc deÍěktníalela gcnu FMR1 kotnpenzována
přerrašečkarrri,
X.
clrrotnozotrru
aleIouna drrrlrém
nornráltrí
netnutovanou
prokázat určitéabnormálníprojevy:zejrnónazvětšerrá
Přesto lze i u mnolra přenašeček
případechtéŽ určitý rrrentálrrí
deírcit (poruclry učeníapod.). Rozsah
ol,aria a v t-t-tnolra
patřírrríraarrrpliÍikace
postižerrí
ovlivněn tnnohafaktory.K nejvýznarrrnějšírn
u ženje rovtrčŽ
také inaktivace
výrazně
uplatriuje
a tnetylace repetic FMRl; rrarozdíl od rnuŽůse však
chrornozomuX.
Bios' oxÍbrd,(2001)
CzepulkowskiB.: AnalyzirrgChrotnosotnes.
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Chronrozom Y a pseudoautozotttové
rcgiony
Et|Ltarcl Kočál.ek
Ústav bioloÍIiea lékařskéÍIerretikv
FN Moto| a2'Lb

UK Pralra

Na rozdíl od chrotnozotnu X 1echromozotrr Y nepotrrěnrěrnenšía svýtrr tvaretn (nápadnč
zkrácerrýtrri raltrérlky p) připorníná chrotrrozollly akrocentrické. Ve skutečrrostijde spíše
o malý submetacentrický chromozom. obsalruje pr*ibliŽrrě
60 Mb DNA.

Gonozom Y obsairujeve sror,nánís ostatrrímichrotnozornydaleko rnéněÍunkčrríclr
geriů.
částtvoř.íúsekytzv. nekódujícíDNA, která obsahujercpetitivrrísekvence
Jelro převáŽrror.r
bez jakýclrkoliv genťr. VclkoLr část jeho dloulrých ratnétrek představuje
tzv. lreterochromatirrový blok tvořcný tčrnito sate|itnínri sekvencetni' Rozsalr
hetcrochrotrlatirrovólro
b|oku jc velmi variabilní a pro kaŽdélro trruŽe do rrrčitérníry
Toho
dříve
speciÍický.
bylo
využíválloi při testecirpaterrrity'
Na clrromozotnu Y ztrátne v současnosti 18 genů. Čá't z niclr se rraclrází
v pseudoautozotlrovýclr
regiorreclr(PAR), ktcréjsou na obou gollozollleclrslrodné(viz níže)'
Polrlavnídifererrciaciproto ovlivriuje porněrněnepočetnáskupina genů,.
Z rrich rná klíčor,"ý
význattrgen SRY (z anglickélroSex determinirtgRegiort on b. Je lokalizován v prulru
Yp l l .3. Jeho proteiriový produkt způsobíbělrerr'rvývoje plodu pi.erriěrrunezralýcli
(arnbivalerrhích)gonád na varlata, která začnotrprodukovat teStostcron.Tento hormon
ovlil'lrí další utvář.errírrružskýclrpohlavrríchznaků. Pokud nerrí SRY přítomerr(nebo
gorrádvaječrríky.
vytvořísc z nezralýcl-r
.jetrrutován),
Dalšígeny ovlivňujícíspermatogenezijsou lokalrzoványna dloulrýchrarrrénkáclr
v pruhu
gerryAZF| (AzoospcrrniaFactor1),DAz (Deletedin
Yqil. Zrriclr nrqí význatnzejtnétta
protcázaubikvitinu).Mutace,resp.úplnádelccevětšiny
fuoospcrrrria)a USP9Y (specif,rcká
z niclr vcdc k tčŽkýmporuchátnreprodukce,popř. k úplné
sterilitčzpůsoberré
azoospennií.
Holanclrickádědičnost
Vcdle X-vázarró dčdičnosti\ze teoreticky předpokládat takó dědičnost vázanou
tra clrromozonrY neboli holandrickou dědičnost.Vzlrledernk totnu, Že tr člověkarnají
gerryleŽícítrritnoPAR térlěřvýhradrrěvýzltalnpro Sperlllatogerrezi
rrepočetrré
a jejiclr tnutacc
jsou
vcdc k Ztrátčrcprodukčllísclropnosti.
Y-vázalló ztraky, kteréby se př.errášely
z otce
lla Syny, velrni vzácllé.Ilolandrická dědičnostse předpokládánapř. lt histokotrrpatibilitního
tlct-nbrátlovélro
antigeriuII.Y. Krolrrě tolro pozorr-t.jetne
lrolarrdrickoudědičrrost
u klirricky
(někdy téžnazývanéIto
ochluperríušnílro
bezvýznamrrélro
lalůčku
ectr
syndronte,,).
,,haily
Pseudoautozomovádědičnost
Ačkolijsou gotlozornyX a Y odlišrré,
|ežina obou koncíchjejic1rp- a q-rarrrének
gerreticky
pseudoautozomálnÍoblasti. tzv. PAR (z anglickéhopseudogLttosonlal
sl-rodrré
regions).
V tčchtoÍlsccíchse clrrotnozolrryX a Y spolu párují bělrerrrprofáze prvrríhorrreiotickélro
dělení.MůŽezdc dojíti ke crossing.overu.
Velký pseudoautozomovýregion (PAR1) tná velikost přibližrrě2,J Mb a vyskytuje
chror.rrozotlrťt
se na kr.átkýclrrarr-rórrkácl'r
X a Y. obsalrujc 24 genů'.Př.i lrreiotickérrrdělerri
u tnuŽe je rlístcrn obligátníhocrossing.overu,ktcý jc potřebný pro správrrourneiotickou
segrcgacr.
Malý pseudoautozomovýregion (PAR2) Iežína dloulrýchrarnénkáclr
clrromozotnů
X a Y.
(330
jen
kb)' ZaÍin bylo v této oblastr identifikováno
.Ie velrrri krátký
5 genťra několik
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nenípříliščastýa rrení
trrístč
X a Y v totr.ito
pseudogenů.
Crossing.overtlezi clrrotrrozonretrr
rneiózy u muže.
ani důlcŽiýpro správrrýprťrbělr
X aY
oblastech clrrotnozotrrťt
Pro alely genů lokalizovariýclr v pseudoautozonrálrríclr
je
jcfypickzi tzv' pseudoautozomálnídědičnost.Př.errostčchto zrraků podobný jako
záležívšak
reccsivníclrforem dčdičrrosti,
rcsp. autozor-nálr-rě
u autozotnálrrědot't'ritratrttríc1r,
na toll'l, zda 1e tnutantníalela lokalizována trachronlozolnu X trebo clrrotnozotnuY.
Příkladenr takto dědičnóho onetnocnětríje dysclrondrosteóza, skcletální dysplázic
charakterizovatlát-naloltpostavou a defonrritou předloktí.Předpokládá sc, Žeje způsobena
proto se clroroba trrůže
mutacígenu SI{oX v oblasti PAR. Mutantrríalela jc clotninantní,
dyschorrdrosteózy
pi.errést
tlejen z otíJena sytry,ale takéz nratekna dcery. U nčkteých foret-tr
plokazujerr-re
rrrikrodelecetrebo jirré strukfurnípřestavby v oblasti PAR naXp22. Mnoiré
cytogeneticky,vzácněji i základnímvyšetřenírrr
z tčchtoaberacílze prokázat rnolekulárrrč
c1rrotrrozotnťt.
XX-muži a XY-žen1'
v oblastechPAR, ztltchžvýzrranrější
Př.irneiózedoclrázík párovárrípolrlavníchchromozotl-rů
.iePARI nakrátkýclr rarnónkáclr.Př.l crossing overu vtotnto SeglnenturnůŽeněkdy do1ít
rnateriálu,takžcna chromozottrX rrrůŽebýt spolu
k nereciprokévýnrěněclrronrozotnovélro
s částíči celýrrrPAR také translokovánregion SRY. Výsledkem tóto přestavbyje vznik
deletovarrého
chrotnozotnuY a chromozotnuX s translokovanýrnscgtnentetnobsahujícírrr
regionSRY.
X,
clrrotnozotnenr
Y kornbirrovánpři oplozenís nortrrálnítn
Pokud je delctovanýclrrornozotrr
jedirrec Ženskélropolrlaví,avšak zpravidla se zaclrovanýrnisckundárnírrri
vzrriká sterilr-rí
polrlavnírni
Jdc o tzv. XY-žeIru.
zna|<y'
Pokud se traopak korrrbiriuje nortlrální clrrotrrozotnX s derivovanýrn clrrotnozometrrX
Íěnotypu.Jde o tzv.
SRY, vzniká větširrousterilnítnuŽ, avšakbez rrápadnélro
obsahu1ícím
XX-muŽe'
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instability(syndromylomivostichromozomů)
Syndromychromozomové
Ec|uardKočárek
genetikyFN Motol a 2. LF UK Praha
Ústav biologic a |ékar'ské
k jejiclrŽ typickýrn projevůrn
Jde o zvláštnískupirrougeneticky podrníněrrýclr
onetnocnění,
patř.í rťrznéclrrotnozotnovéaberace. Tyto znrěny zpravidla nepostilrují specifické
chrotnozomy,jak jc totrrurr výšepopsanýclrsyndrotnů,ale trrolrouse projevit u kterólrokoli
clrrotnozomuv karyotypu (výjinrkou je ataxia telarrgiectasia,u níž nacházine zvýšcrrou
projeverninstability
frekvenci vzájernrrýclrtranslokacíclrrotrrozorrrů
7 a l4). Nejčastějšírn
je zvýšená h1adina chronrozotnovýchzIotnů, popř. sloŽitějšíclrstrukturníclrpř.estaveb
(tj.zvýšerrýpodíl btrněk, u niclrž byly zjištěny aberace).Něktcré z uvedcných porucir
(např.Bloornůvsyndrorrr)se projevujízvýšerror.r
výměn sesterskýclrclrromatid'
frekverrcí
Výměny sesterskýclrclrromatida jejich diagnostika
Výrněny sesterskýchclrrornatidrleboli SCE (z anglického,,Si'sÍer
ChrontaÍideExchanges.,)
jsou irrtrachromoZolnové
přestavby,př.inichŽ docházíke vzájernrré
výrněrrěclrromozot'ttovýclr
V naprostévětšině případů
segtrrentťl
tnezi dvěrrra chronratidarnistejrréhoc1rronrozotnu'
nerrrajítyto procesy žádnénásledky pro pacierrta,jejich zvýšerráÍi.ekvencevšak indikuje
poruclrureplikačrríclr
rnechanisrrrů.
ZvýšenílrladirrySCE nastává takénáslcdkernpťrsoberrí
mutagennícl-r
látek, proto studiurr'rvýrněn sesterskýcli clrrornattdnení pouze lyšetřovací
trrctodou,
alc patřítakék základním testůmgenotoxicity.
Výrnčny scstcrských clrrorrratidlze pozoroVat S vyuŽitírnspecifické kultivačrrírnetody.
Krev pacierrtakultivujelne V přítolrrrrosti
bromodeoxyuridirru (BrdU)' kteý se při syntéze
BrdU rněrrí
DNA irrkorporujedo polyriukleotidovélro
ř.etězcen-rísto
tlryrrridinrr.
Př.ítolrrnost
i barvitelnostchrotrratidněkteýrni barwivy (rrapř.Gierrrsou
clrrotnatinovoustrukturua tít-tr
rrcbo rrčkteýrrrifluorescenčnítni
barvivy, popr'.jejiclr vzájetnnou kornbinací).Po aplikaci
jsou
odlišnč
BrdU
v rrritózáchdruhó generacebuněk sestcrsl<é
clrrornatidyvšeclrclrrotnozonrů
barvitelrré,
takžeIze pozorovatjejich případné
vzájerrrné
výničrly.
Etiologiea přehled syndromůcltromozomové
instability
je
Př.íčinoLr
syrrdrornů
chrontozotrrové
irrstabrliry defektrrěkterého
z genů,jenž ř.ídíreplikaci,
popř. reparaciDNA. Postiženytnohoubýt např. geny pro ligázu I a [l, helikázu l a lI, popř..
topoizotnerázuI. Tyto poruchy působíve svýclr důsledcíclrčetnézdravotníkotnplikace.
Pacienti v tnnolra přípacleclrtrpí poruchatrrirůstua vývoje. Častébývaji def-ektyfunkce
irrrurritrrílro
rizikem je predisposice
systérnr'ra kostní dř.errě.I(linicky nejzávaznějšírrr
ke vzniku nádorovýchonemocnění.
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instability
Tabulka: Příklady nejběžnějšíclrsyndromůclrromozomové
Riziko nádorovélro
Cytogenetickýnález'
Syndrom
Hypersenzitivita;
onemocnění
c|rromozomové
(populační
imunodeficience
(vÝše
tYpy malignit)
rizika;
abnormality
Íi.ekvence)
lymfbcytické
1:8;akutr'rí
Rentgcnoteraptc, Castétranslokace
se tnolrou
dále
leukérnie,
14,
7
a
ionizačrrízáÍeni, clrromozonů
Ataxia
zvýšeníÍi.ekvence projevit lyrrrfotny,epiteliální
UV; srríŽcná
telangiectasia
gapů karcinotny,gliorny a rráclory
hladinaIgA, lgG, chrotnozotnových
(1:30000prsu
zrzlomů,popř.'dalších
lgE
l0o 000)
chrotrrozotnových
přestaveb
akutrrílytnfocytická
Vysokou hladinr-r
Raclioteraptc,
Nijrnegcn
lyrnforny,
leukénrie,
chrottrozomových
chemotcrapte
breakage .adi
trrozkovétulnolY,
ckýrrri aberacílze pozorovat
ornirt'reti
syndrotn
děti mají
náslcdkernpůsoberrí gonadoblastomy;
léky
( 1 : 7 00 0 0popř. zpravidladobrouvitalitu
ícíhozářcrrí.
iorriztrj
1 s 00 0 0 )
mutaqenů
lymforrry,
1:5-8; leukétlrie,
1
2
- 1 5 k r ávty š š í
UV, cytostatika:
atd.
adenokarcinorny
hladina lrekvenceSCE, vyskytuji
Bloornťtv sníŽená
se ijiné př.estavby
syndrorn IgA, IgM, popř.'
gapy
clrrotnozotnů,
( 1 : 10 0 00 0 0 )
téžIgG
a zlotny
Aplastickáanémte:
Zvý šenáfrekverrce gapů
UV,
oÁ
1eukérnie
pancytoperrie,
chemoterapeutrkaand zlotrrri,30 z nich
rnyeloidní
(zej
akutní
rnérra
bývá mezi
pouŽívaná
karcinotn
pro imunosupresl, n c h o r n o l o g i c l < ý r r r i leukérnie),
buněk atd.
dlaŽdicových
Fancoutho diepoxybutan chrotrrozomy,vyskytují
se i klony buněl<
a dalšíčirridla
anétlic
zpťrsobující s určitýrnitratrslokacetrrt
( 1 : 2 0000 0
vláken
propojení
400000)
DNA (tzv.
,,DNAcrosslinking
agents")
riziko
Zvýšenáfrekvcrrcegapú 1000-krátzvýšené
UV-zářerrí
a zlomů,po expozlciUV koŽníclrporuch, rrraligníiro
Xeroderma
záÍeninastáVárovněŽ melanouru,keratoakanthomu
plgrncntosunl
a dalších
zvýšenífrekverrceSCE
( i : 2 0 0 00 0 0 )
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Mikrodelečnísyndromy
Eduard Kočárek
Ustavbiologiea lékařskógerretiky
FN Motol a2.LF UI( Pralra
přestavby
Pro tna|é, základní cytogerretickouarralýzou zpravidla neiderrtifikovatelné
clrrolnozotrrů
se dnes častopor-ržívá
terrrrín,,submikroskopickéaberace..nebo ,,kryptické
abcrace...Do tétoskupirryzahrtrujetne
zejr-tréna
rrriklodelece,
trrikroatnplifikace
a tratrslokace
rnalýclrclrromozom6l,ýclr
segtrrcntů.
Lze 1ezpravic1la
zjistitpouze rr-rolekulánrě
biologickýrni,
popř..molekulárrrě cytogerretickýmimetodami (např' potnocíFIS[{). Mikroskopicky jsou
jen výjirnečněa ve veltni
(p''i pouŽití konvcrrčníclr
prulrovacíclrrnetod) poZorovatelrré
počtupř.ípadů.
omezenétn
Tyto aberacc vznikají ne1častčjlnásledkerl nereciprokého crossing-overu při prvrrírrr
rrreiotickérl clělerrí(q. v bivalentu př.i výrrrěrrěchrotrrozotnovýclr
segtnentťt
rrestejné
délky)'
Výsledkerrr trerotrolněrrré
výměny gerretickéhotlratcriálutrrolroubýt delece,resp. duplikace
pr'íslušnýchc1rrotnozornovýchúseků.

jsou tzv. mikrodelečnísyndromy způsobcné
(ak rrázev
Nejčastě1ší
a klinicky nejzávažnější
napovídá)irrtersticiálrlítlri
rrrikrodelecctrri
různýchclrromozotnů.
Při fenotypor'érn
vyjádřcní
těchto clrrotnozotnovýclr
znrčnsc uplatriujírrrikrodelece(haploirrsuficience)
většíhopočtu
gerrů,leŽícíclr
v clrybějícítn
segnrentu.Proto rnikrodeleční
syndromyř.adírrre
mezi,'syndronry
- v arrgličtirrě
resp. na sebe rravazujícíclr
getrů.,
sousedícíclr'
contiguous gene syndromes.
Tyto gerrytrrolrourlít značněodlišrré
Íutlkce,takžese vytvář.íspektrurnsyrrrptorrrťt
r'různýclr
1okalizacío1r.
Naprostá větširra rr.rikrodelečních
syndromů rr-rá autozomálně dominantní dědičnost
představují
pacierltis delecemíde novo.
s variabilníexpresivitou,př.eváŽnou
částpřípadů
všal<
getreracíclr,.isou
kdy
vyskytla
ve
Situace,
se clclece
více
ovšernveltni vzáctlé.
Pro tlrnohó rrrikrodeleční
syndrolrry1etypická rozsálrlá variabilita' rcsp. velmi rozdílná
projevů.
expresivitaÍ'enotypovýclr
Rozsah deleceu mikrodelečníc|r
syndromů
Poclobnějako v př.ípadč
syndrotrrucri du clrat,popř..Wolf-I-lirsclrlrotnova
synclrotnubyly také
u pacientůs lrrikrodelečrrírrri
syndrotrryzjištěnydelece ruznéhorozsaltu,avšak (na rozdíl
jen zřídkalrrikloskopickypozorovatelné.
dr,ou syrrdrornů)
oclpředclrozíclr
Z tolrotolrlediska
|zc nlezi rnikrodeleční
případysyrrdrorrrů
syndrotly řadit rovněŽ rrěkteré
cri du chat, resp.
(viz d1rle).Srovnánímrozsahttdelecíbyl u větširrysyrrdrornťt
WolÍ--Hirsclrhornova
vytnezen
tzv' minimální kritický region, U nejrrrerršíúsek, jehoŽ dclccc postačuje
k clrarakteristickérnufenofypovérrruvyj áclřerrídaného syndromu.
Varialibilita v rozsahu deletovanélro
segmentuzřejrnězčástir,ysvětlujevelmi rozdílnou
expresivitu většiny rrrikrodelečrríclr
syndrorrrů.
Ta byla popsárrazejrrrénau r-trikrodelece
clrrotrrozotnu22qL\, je1iž fenotypovéprojevy kolísají od nevýrazrrýclrrozštěpůpatra
(neprovázenýclrŽádnýrn výzrrarnnějšínr
postiŽenírri)
aŽ k rozsálrlýrnkornbirracírn
těŽkých
poruclr. Zdá se však, Že rozsah dclece nerríjedinýclr a častoarri
srdečníclr
a irrrunitrrícir
rozlrodLr;
ícít-tlfaktoretnurčujícírrrrníru,popř. fotmu postiŽení.
projevy mikrodelečníchsyndromů
DalšíÍ'aktoryovlivňujícíÍ'enotypové
U něktcýclr pacierrtuse suspektnírnrnikrodelečrrírrr
syndrotnetnvšak nelze rnolekulárně
cytogenetickýrn vyšetř.enímkryptickou aberaci prokázat. Ukázalo se tak, že v určitýclr
případcchmůŽebýt velnri podobný fenoťypvyvolárr pouze bodovýrnitnutaceminěkterých
genůkritickélroregionu,popř. epigcrretickyvliverrrvnějšíchfaktorůs teratogenrrírn
účinkern.
/ -'')

syndrornyrnohou být r,ryvolánynapř.
něktcrérnikrodeleční
Fenokopie velmi př.ipornínající
apod.
účinkem
konzumacíněkterychlékůs teratogennírn
abusetnalkoholuběherntělrotenství'
syndrornůse výrazně uplatňuje také genomový imprinting,
U někteých rrrikrodelečrríclr
a Angelrnanův.
popř. uniparentálnídizomie. Příkladernjsou syndromyP^rader-Williho
alel jiných genůlokalizovanýclrtnimo deletovanou
rnítspolupůsobení
V.rr.1rvýznamrnůŽe
aiely rnohoubýt přítomnyi na zcelajinérnchromozomu'
oblast.Tyto rnodifikující
s.v.ndromú
mikrodetečních
Pří|Jad1''
syndrornůrnřadírnesyndrotn DiGeorgeův včetněpříbuzných
rnikrodelečnírn
I( nejčastějšírn
chrornozolTlu22q1I - viz sanrostatnýtext), dále syndrom Pradersyndiornů"(mikrodelece
(rnikrodelece
Williho (rnikrodelece chromozotnu 15q12), syndrotn Ángelmanův
clrromozolnu 1qll.23),
chronrozomu 15q12), syndrom Williams-Beurenův (mikrodelece
17p13.3)a syndrom
Miller-Diekerův tisenceratickýsyndrom (rrrikrodelecechromozolnu
Smith-Magenisův(rniklodelecechromozorriu17p11.2).
(intersticiální,resp. terminální
Mikrodelečnífonny znáne také u syrrdromůcri du chat
reSp.
(intersticiá1rrí,
delece kr.átkých ramének clrromozomu 5) a WolÍ.-Hirschhornova
jsou
niclrŽ
u
syndrotny,
terminálnídelece krátkých ranrénekclrrotnozomu 5). Existují také
u něhož
rnikrodelečnífbnny poměrrrě vzácné.Příkladernje syndrorn Rubinstein-Taybiho,
jen
v 10oÁ
asi
16p13.3
rnolekulárnc cytogenetickynacházime mikrodeleci chromozornu
rozsahu.
u ostainíchpacientůsc vyskytujíspíšemutacernenšílro
případů,
geny molrou být příčinouvzniku vzniku
tu'no.-,upresorové
Některémikrodelecepostihující
genu RB 1
nádorových onemocnění. Tak napříklád rnikrodelece ťumor-supresorovélro
Mikrodeleci 11p13
(na chromozolnu 13q1a) se rnůŽe vyskytovat u retinoblastomu.
genitourinárníabnortrality,
nacházírneu syndromu wAGR (Wi1nrsůvtutnor, aniridie,
rnentálníretardace).
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Mikrodelece chromozomu22q11(asociaceCATCH22)
Eduard Kočarek
Ustav biologic a lékar'ské
gerretikyFN Motol a 2. Lb UK Praha
intersticiálrrí rnikrodelece dlouhého ratnénka clrromozomu 22 (pruh 22qII) je podle
někteých autorudrulrounejčastější
clrrotnozotnovou
aberacínalózanouu člověka(po volné
trizoniii chrotrrozotttu
21)' Současné
studieudávajízpravidlainciderrci1:4000novorozenců,
cožje výskyt srovnatclnýs nejběžnějšírni
aneuploidiernigonozomů'
Mikrodelece chrotnozornu22q1I má značněvariabilní fenoýpovó projevy, kterébývají
dokonce popisováriyjako ruzrrésyrrdrorrry'K nejběžrrějiuváděnýrnpatří syndrornDiGeorge,
velokardiofaciální
syndrom,resp.Shprintzenův
syndrom.
jsou fenotypové znaky slrrnovány do asociace CATCHZ}. Tento akronym
V součastrosti
jednotlivéfenoýpovéprojevy:
vznikl z počátcčních
písrnenarrglickýchslov popisujících
- eleft palate - rozštěppatra;
- Abnormal face - abnormálnítvář (t.1.faciální stigrnatizace- malfonnovanéuši, velký,
nápadněvyčrrívající
nos, malá rnandibula);
- Thymic hypoplasia - hypoplázie tlryrrru(v rrěkteých případechsnad i úplrrágeneze),
vedoucík irnunodeficienci
;
- Cardiac defects- srdeční
vady (vrozenédefektyvývoje srdcea velkých cév,např. defekty
i komorovélro
síňovélro
septa'Fallotovatetralogie,truncusarteriosusatd.);
- Hypoparathyreoidism - lrypoparatiryreoidisrr.rus
(porucha vývoje příštítnýchtělísek
vedoucík neonatálníhypokalcémri);
27 označujelokalizaci na clrrotnozorrru
22.
Aklorryrn CATCHZZ ne nálrodoupř.iporníná
ronránJoseplraHellera:,,H|ava22,,
světoznárrrý
(ang|ickýtitul zrrí vskutku Catc1^l22).
Z ctických důr,odů
se však nezdá únosné,aby byl
sytrdrotrr
spojenýs klinicky zá:lažnýniprojevyčastoohrožujícírni
životpacierrtapojmenován
stejnějako literánrídílo. Mnozí odbornícitéŽnarnítají,
žetento název tnůžena rodičedětí
postiženýchtírntosyrrdromempůsobitvc|rni deprcsivlrč.
Proto se v současnosti
stále častěji
upIatňuje novépojnrenování
:,,syndrommikrodeIecechromozomu 22q|1,,.
Uvedená rnikrodelece Se V současnostirrejčastějivyšetřujetnetodou FISH. Molekulárně
cytogenettckyjc prokazatehiá u90oÁ pacierrfu s clrarakteristickýmiprojevy syndromu.
Vc zbývajícíchpřípadeclrzjišt'ujetne
delece tnenšílro
rozsahu,neŽ je rozlišovacíschopnost
pro
popř.
téŽ
genů.
sorrd
I..ISH,
bodovémutaceněkteých
PoměrrrěběŽnýje familiární výskyt mikrodelece 22qlt. Širokýrnipopulačnírni
studierrri
byl
oÁ
prokázárrtérněřu |0
rodin, v rrichŽse rrarodiloaspoňjedno dítěpostižené
touto aberací.
prokázána u jednolro
Znatnená to, žetérněřu 10 oÁ postiŽenýchdětíbyla stejná rrrikr.odelece
z rodičů.Ie zajinavé,Že dokorrcemezi rodičia dětrni,popř. rnezi postiženýrnisourozenci
jsou výrazrrérozdíIyv expresivitěferrotypovýchznaků'
Porněrněčastose např' stává, žematka s ncpřílišvýraznýmiSymptomyporodídítě s velmi
vadou, která vyŽadujeokarnŽitouchirurgickou intervenci.V tomto nernůŽe
závažnousrdečrrí
být odlišnáexpresivitapřípaděpodmírrěna
rozdílnýrnrozsahemdeletovanéoblasti (zrněny
popř. jiných procesůnebyly prokázány),takžejediné
rozsalrudelece běhcm gametogeneze,
ve spolupůsobení
vysvětlerrí
spočívá
dalšíchgenůležících
mirno kritický regiona v rozdílnérn
vlivu vnějších f-aktoru. Velrni překvapující je občas uváděný diskordantní fenoýp
u jednovaječrrých
dvojčatpostiŽerrých
stejnournikrodelecí.
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22q11, můŽes 50 % pravděpodobrrostí
chrotrrozornu
Rodič,kteý jepostiženrrrikrode|ecí
sytrdromuje tedy autozomálně domirrarrtní.
př.errést
tutoaúeracirrasvépotornky.Př.erros
Prognóza pacientůs mikrodelecíclrronrozomu22q11 velrni závisí na rozsahupostiŽení.
vady.
obclobívyžadujírrěkteřípacierrtiokarnŽitouoperaci vrozenésrdečrrí
V néorratálnírn
na uvedenou afekci) je třeba pravidelně kontrolovat
U novorozenců(byt' jen s podezřetrítrr
vápníku (pokucl rrebyla zavedetra parenterálnívýživa). U dětí
1rlac1inuiol.tizovanélro
s prokázatrou r.rrikrodelecízajišt'ujerneirr.runologickévyšetření' ncboť molrou ttpět
inrunodeficiencí.Pokud je def-ektirrrurrityprokázárr,je tř.ebazajistit, aby pacienti pokud
(kterémoirou rrrítv rrěkteých případeclrfatálrríprůbělr),
nepr'išlido styku s irrf-ekcerrri
tnožt1o
krlenůpatogerrriíclr
z oslaberrýcl-r
a také,aby nebyli prevcrrtivněočkovárri(vakcínyvytvořerré
těŽkéinfekce).U postiŽenýclrdětíse častějivyskytujívady řeči
trrohouzpťrsobit
orgarrisl1lů
(',nosový lrlas.. způsobenýrozštěpetnpatra) a poruchy učení'Proto je nezbytná pomoc
logopedaa psychologa.
rctirrdováni,tl.toilouse objevit i př.ízriakysclrizoÍienie,popř.
xeileri pacientijsou trrerrtálně
maniodepresivníchstavů.Tyto psyclricképoruciry souvisejís delccígenu pro kateclrol-o(CoMT), jcrrŽ leŽí v delctovanéoblasti. Z tolroto důvodudopotuču.;etne
nrctyltran.sferázr.r
jasně dokládajívýznam
posiizenyrnrodirrárnkonzultaci s psyclriatretl.Uveclelréskutečnosti
rnikrodelecechrotnozortru22q11. Jeho výsledek výrazně
Lasnéhogenctickélrovyšetř.errí
upřesrrípiognózu pacienta a upozornína moŽné závažnézdravotníkornplikace v průběhu
života.
další1ro

i
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Subtelonrerickéaberace chromozonrů
Eduard Kočcirek
gerretiky
FN Motola2.LF UK Praha
Ústavbiologiea lékařské
být asociováno
rnentálníretardacerrrůŽe
ženernaléprocentopřípac1ů
Současrré
studieukazu.;í,
se submikroskopickými přestavbami chromozomů, zejrrrérrav subtelomerických
oblastech.
než70. Podle tolro
osoby rrižší
Stav,kdy je IQ vyšetř.ené
retardacilrodrrotírne
Jako tnerrtálrrí
jen
MR):
retardace(dále
pak takéklasifikujernestupněmerrtální
zvláštníškolu);
se navštěvovat
vzdělatclnost'doporučuje
a) lehká MR - IQ 50 - 70 (orrrezená
je
b) středně těžká MR (inrbccilita) lQ 35 50 (vzdělatelnost velnri otnezená,jedinci
a scbeobsluhy);
kotrrunikace
nejsouschopnis1oŽitější
c) těžkáMR (idiotie) IQ 25-35,
kontrolovanéprostředí,vyŽadují
žítrrril.rro
rt) lrluboká MR - IQ 20-25 (osoby tresohopné
stálouasisterrci)'
rnerrtálrrí
retardaceobjasnitpouze u 50 - 60 % pacientů
lze př.íčirru
ťrdajů
Poc1lesoučasnýclr
s toutoporuchou.
příčlrrou
retardace(tzv.idiopatickou MR) byly
tnentálrrí
U některýclrpřípadůs rreobjasrrěnou
kryptické aberace v subtelomerickýchoblastechurčitýchc|rromozomů.Dosud
zjištěrry
publikovarrépráce často uvádějí trrikrodelece,popř. jiné kryptické aberace v oblasti
, 2 , 5 , 6 , 8 , 9 , | 2 , 1 6 , 1 8 p ,2 2 q . J s o u v š a kz n á m y i r r r é n ěč a s t é
s u b t e l o t n ecrl r r o t n o z o t n1. &
TakésyndrornWolf-Hirschornův
delecína jiných chrotnozotrrech.
případysubtelotrrerických
v subtelornerické
oblastichrornozomu4p.
rnťrŽe
být způsobenpouhotrkryptickourr'riklodelecí
oblasteclrjsou
v
subtelornerickýclr
aberacerni
předclrozí
text,
nejčastějšírni
naznačuje
.}ak
oÁ pacierrtů
de|ece. Yzácné však rrejsou ani translokace' popř.. duplikace. Térrrěřu 50
se subtelotnerickýrnidelecenri rralézámestejnou aberaci (ovšerrrbalancovanou) také
u jedrrolroz rodičů.
sytrdrotnyana|yzovatmetodouFISH pornocí
aberacelzc podobnějako rrrikrodeleční
Zrnírrěrré
je všakpoměmě nizký záchyt
sond'Určitýrnproblémern
Iokusspecifickýchsubtelornerických
zrlírrěrréaberace Ize prokázat zlrruba u 5 - l0 % pacientů
pacientů s těmito ná\ezy
retarciací
a u 0,5 % pacientus lehkou tnetrtálrrí
s neobjasněnoutěžkourrebostřednírncntálrrí
retaldací.
Struktura subtelomerickéoblasti
velnri podobná.Za telotrrerou
oblastije u většinyclrronrozonrů
Strukturasubtelotnerické
fiejíž
stejnó)následujígenovélokusy, kterése však
sekvencejsou u všechclrronrozotrrťr
repetitivrrí
střídajís regiony TAR (repetitivrríchsekvencí asociovanýclr s telornerickýrnioblastrni
chrotlozornů)' Větširra korrrerčně dodávarrýclr sond pro FISH však hybridizuje
Pro relevantní
lokusy, kteréležíažza oblastrniTAR blížek centrotrreře.
se subtelotrrerickýnrr
geny
v oblastech
praxe
které
by
lrybridlzovaly
s
takovésotrdy,
bylo tř.ebazavéstdo
vyšeh'ení
kornplikujefakt, že 1dečastoo aberace
de|ecítakéznačnč
TAR. Arralýzu subtelomerickýclr
rozsahu.
l'eltnirrialého
Určitýnr řešerrír'nje aplikace dalších rnolekr.rlárně cytogenetickýclr a rnolekulánrě
bio|ogickýclrlnetod,kteréumoŽnícitlivějšíanalýzua tírni vyššízáchyt.Tak např. kornbinací
abrrortnalitynalezerryu 9,6 % pacierrtů
s rnerrtální
rnetodFISFI a CGH byly subtelotnerické
jsou
gerrové
také
rysy.
Slibné
čipy,
urnoŽňující
dystnorÍickýrni
doprovázetrou
retardací
počtulokusů.
porrrčrně
ryclrloua spolehlivoudetekciaberacíve velkétrr
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pro vyšetř.ení
subtclomerickýchaberací
Kritériavýběru pacierrtů
aberacízůstaneasi dloulrou dobu úkolern
pozrrání
subtelotrrerických
Nar,zdorYpol<rokuv
(popř. rnolekulámě biologické)
klirrikťrvýběr pacierrtůpro rrrolekulámčcytogcr'retické
je
spolelrIivýchkritérií,aby
proto
stanovení
př.estaveb.
DťrleŽité
subtelonrerickýclr
vyšetření
byl záchy co nejefektivnější.
doporučeníby rrrěli pacienti vybrarrípro vyšetřenísubtelotnerických
Podle sotrčasnýc1r
kritéria:
aberacísplriovatnásledující
clrováníneznátnéetiologie,
a) Střední aŽ těŽká mentální retardace, resp' problétnové
opakovarrývýskyt rnentálníretardacev rodirrě,
b) Prenatálrrězapočatárůstováretardace,popř..hypotonienebonízkáporodníhmotrrost;
c) Postrratálnírůstovéabnormality (včetněvýraznóho opoŽděnírrebo naopak urychlerrí
růstu)- častotnalá postar,a;
ct)Dvě nebo více obličejovýclrdysmorÍií(rrosníabnorrnality,dystnorfickéušníboltce,oční
štěrbin).
sklon očních
čiarrtirnongoloidní
anomálie,rnongoloidní
V odbornýclr pracích jsou tato kritéria často shrtrována do zkratky MR/DD/NDF,
coŽ znamená:
retardace);
a) MerrtalRetardation(rnentální
(opoždění
vývo1e);
Delay
b) Developtncntal
dyslnoríre).
c) NonspecificDysrnorplricFcatures(nespecif,rcké
je však třeba důkladnězvážit, zda je MR
vyšetř.errí
Před vlastrríindikací gerretickéiro
gcnetickýrnivlivy a pokud ano, zda se nejedrráo jiný syrrdrotn
u pacientar'skutkuzpůsoberra
(např. syndrottl fraX' rrěkterélrretabolickéclroroby, Ange1tnanůvsyndrotn, popř. jiné
syndrotrryapod.).Protoje třeba:
mikrodelečtrí
a) důklaclněvyšetřit pacienta s MR (popř. dalšímisymptomy) a zjistit podrobnou
anamnézu;
vývoje (např. vlivet-nirrÍěkce,
b) vyloučitnegeneticképříčiny,tj. poruchy nitroděložIrího
alkolrolu či abrupce placerrty),perinatální poruclrv (napr'.asfyxie př.iporodu, porarrění
a úrazyCNS);
porodu)a postnatálnÍporuclry (např.inÍ-ckce
při klešt'ovérn
postilrující
CNS.
onemocrrění
c) vyloučitdegenerativní
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Genová terapie
Eduard Kočárek
genetikyFN Motol a 2. LF UK Pralra
Ustav biologie a lékařské
léčitjen symptomaticky. Znatnenáto,
Geneticky podrníněnáonemocněnílze v současnosti
jejípříznaky(syrnptorny).
některé
pottze
upravujcttte
poclstatuclroroby,ale
Že neodstrariujetne
s ťenylketonurií'inlralacerni usnadnit
Např.. clietou |ze výrazně zlepšit progrrózu pacier-rtů
zkvalitnit Život pacientunr
rehabilitací
vhodnou
fibrózou
a
dýchání dětern s cystickou
úspěšněléčeniaplikací
s rnuskulárnídystrofií'Také pacierrtis hernofiliíjsorr v současnosti
reSp. IX. Ur,edené
VIII,
faktory
koagulační
furikční
derivátů
obsalrujícíclr
krevních
satnotnou
neodstraňují
velrrriúčinnó,avšak
postupyjsou sice v tnnohapř.ípadeclr
terapeutické
gertu.
příčinuclroroby- tj. rnutacipříslušnélro
Základní metody genovéterapie
a poznatky,k nírnŽdospělprojektlidskéhogenomuvšakdávají
Rozvoj genovéhoinŽerrýrství
přírnozasalrovatido genorrrupacientůanahraditjejich mutantní
rraději,Žebrzy bude rrroŽné
gerry.Tentoprirrcipje základerngenovéterapie. Předpokládáse,
funkčnírni
alcly rrortnálními
vektory jsou právě viry' jejichŽ aparátunroŽtrívstup nukleovékyselirry
žerrejvlrodnčjšírni
se zabudovaným funkčnírngeneln do buňky pacienta. Pro tyto účely se hodí zejména
adenoviry nebo některéretror'iry, jejichŽ DNA se začleňujedo genomu hostitelea spolu
lirrie zdravých funkčních
s nírn se dále replikuje.Tak vznikne v těle pacientapermanentrrí
butrěk.
Itorrrč aplikací virovýclr vektorťrbyly travrŽeny i bezvektorové postupy, při nicltŽ
zdravi gerr do liposolrrůanebo jej přírno aplikujernedo buněk (rrapř.potnocí
,,zabalínte..
rnikroinjekce)'DalšírnoŽnostigctrovéterapienabízejíkromě virových vektoru takélidské
uměIéchromozomy (HAC : HttnlanarteJicialchronlosclntes).
genůlze provéstdvěrnazákladnímizpůsoby:
Aplikaci ,,zdravýclr..
genupřímodo cílových
vpravenítnviru s genemnebo satnotného
a) In vivo, tj. rneclranickýrrr
orgánu.
buněk v příslušrrém
b) In vitro rreboliex vivo, kdy ztěla pacierrtanejprveodcbírámevhodnébuňky, kterépak
inÍikujernernodifikovanýrnviretn, v jehož gcnoforu je začleněrrpříslušnýgen. Možnó
buňky se vracejízpět do organistnu'
je rovrrěŽbezvektorové
zavedenígerru.Takto upravené
Kověření účinnostirůznýchpostupůjiŽ probělrlo mnoho pokusůs laboratornimizviÍaty'
praktikovánajen v několika případechtěžkó
U člověkabyla genová terapie zatitn úspěšně
severe combined imtrutnodeficiency).Jde
kombinované imunodeficience (SCID
projevem
amínázy,jehoŽ nejzávažnějším
enzymu
aderrosinde
o geneticky podmíněnýdefekt
je vrozerráporuchairnuniry.
Předpokládá se, že v blízkébudoucnostibude s potnocígenovéterapie rnožnéléčitnapř.
deťektenzymu B-glukosidáry)
cystickou fibrózu, Gauclrerovuclrorobu(genetickypodrníněrrý
nádorovýclr
onemocnění.
fornry
a snad i něktcréhereditární
DaIšímožnostigenovéterapie
začínáuplatňovati dalšísrněr
Krorně přírnésubstifucepoškozenýchgenůse v současnosti
gcnové terapie, který vycházi z možnosti ovlivněnÍ syntézy RNA. V tomto případě
se neuvaŽu1eo nahrazení deťektníhogenu, ale o dodatečnou,,opravu..defektní RNA
jeho transkripcí.
Terapeutickyby snadbylo lnožnéovlivnit zejménatzv. riborymy,
vznikající
coŽ jsou rnolekuly RNA s autokatalytickouaktivitou,kterése v lidských buňkách uplatňují
při sestřihuintronů.
předevšírn
DalšírnoŽriostigenovéterapieje specifickézastavenísyntézyRNA u defektníchgenůnebo
naopakindukce syntézyRNA u genůs nízkouaktivitou.Tyto postupyby rriělyzřejrněvelký
19

dčleníburrčknásledkcrn
výzrrampři terapii nádorů, u nichŽ docházík nekorrtrolovanétnu
poruclryrcgulacegenovéexprese.Vlrodrrýrnzásalretnby bylo rnoŽnépřerušitsyrrtézuRNA
jejichŽ
dělení,a naopak ji irrdukovatu getrťt,
u getrů,.1ejiclrŽprodtrktystirnulujíburrěčné
produktybuněčnýcyklus zastavují.UvaŽujese takó o genovéterapii AIDS rrazákladě cílcrré
iniribicereplikaceviru FllV.
V případěgenovéléčbyrrádorovýclr onemocněnÍsc taképrovádč|ypokusy se zavedením
protein,který by selektivr.rě
ustrrrtilpotlze nádoror,éburiky. Nczbytrrou
gerruprodukujícílro
podrnínkotr
bylo, aby toxický protcin vskutku zasálrlpouze rakovinrréburiky
by satnozřejrrrě
To předpokládá btrd' r,cltni selektivrrítranspott
a aby zdrar'ébuřlky zůstalyncpoškozené.
jelro expresepouze v rakovirrnýcl.r
zajištění
genu
buněk
anebo
do
rrádorovýclr
,,zabíječského..
burikách. Toho lzc doszilrnoutrrapříkladtítn, Že byclrorn tento gen urrrístilipod korrtrolu
v nádoror,ýchburikáclr.
promotoru,kteý je aktivrrívýlrradrrě
Jirrý způsoblikvidace rrádorovýclrbulrěk rrabázi genovéterapiepředpokláclávnesenígenu
systótrretrr
kódujícího silný antigen, ktery by byl snadno a rychle rozpoznávárrirnulritrrítrr
autornaticky
produkující
by
byly
tento arrtigerr
pttcictrta.Znamená to, žerládorovébuňky
tnpctcrltnírnibuňkarni.
zničerryi nt-nunoko
postupů
biologie vcdly k návrlru tnnoha léčebnýclr
Ačkoliv součastlópozrratkyrrrolekulární
jejich
sc'
Ukázalo
praxi
lrrirrirnální.
v
genové
skutečlré
r,yuŽití
na
terapii,
za|ožených
1ezatin
Že aplikace gerrovéterapic s sebou rrrůŽcrréstz:ivažná rizika i špatně překonatelné
text.
problémy.Těrntootázkárlrjc věrrovárrsatrrostatný
teclrrrické
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Problémya omezenígcnovéterapie

Eduard Kočarek
UstavbioloÍ.ie
a lékařské
serretikvFN Motol a2. Lb Ul( Pralra
Širšínru
uplatrlčrrí
genovéterapiev rrredicírrě
zatítrr
bráníčtyřizákladníproblérny:
patogenníťrčinky
a) NIožné
r,irovélro
ve|itorulze v současnosti
otlezit přípravougerreticky
rllodifikor,arlýclr
adenovirůoclruzcnýclro gclly' zodpovědnéza jejiclr patogenitu.Zrračrrýrr"t
rizikerrrvšakzťrstává
tnoŽnostpoškozcrrí
hoStitelSkého
gellolnuzačletrěnírn
virovéDNA.
b) Polygenníclraraktermnoha genetickvpodmíněnýclrchorob' q. případy,kdy ke vzniku
clrorobydocházína základě kornbinacetnutirntníclr
alel několika gcrlů.K léčbč
těclrtoporuch
by bylo truttrépoclat pacierrtovi několik různýclr furrkčníclrgerrů.což by značtrě
zkorrrplikovaloléčebrrý
postup.Navíc Lrněltterýclrclrorobdosr-rcl
ani trezt-látne
všeclrrrygerry'
jsou
jejiclr
které
za
vznik zodpovědnÓ.
'l.eclrrrické
c)
obtížepři zavedenígenu do buněk se projevujízejrrréria
v pr'ípadeclr,
kdy lze
jcn
postiŽcrré
buliky z orgatrismu
těŽko získat,anebo do rricil nelzc gen z r&zných důvodů
1zpravit.Tento problérrr
se vyskytl např. při pokuscclts tcrapiícystickó t1brózy,kdy včtšina
pllcníchbLrrlčk
pacicrrtťr
r,irovývektorsc ,,zdravýtrl..
gcnclnncpř.rjala'
Ukirzalose. Že rrarozdíl
ocl.1inýclrtkání mají plicní buriky trasvétn povrcltu jcn vcltli nrálo receptorťt
zprostředkujících
kontakts virovýruipartikulcmi,protose virus na ně netnohlnavázat'
d) omezená životasclropnostcí|ovýchbuněk - funkčrrígen prozatít-n
nelze začlenit
do všcch bur-rěkpacietrta,ale pouze do nčkteých br'rrrěkpostižerrého
orgállu. Tyto buriky
zprar.idlapo určitédobč odumírají,takŽe sloŽitý a riákladný postup je třeba tnnoholaát
opakovat.
Genová terapie lids|rýchernbryí
Jako zdánlivěicleá|ní
ř.cšelrí
sejeví genová terapie lidskéhoembrya. Tentopostupby rnohl
potrrocirodilrárrrs výskytcm genetickypodrllírrčrrých
clrorob,u rriclrŽjiŽ pt'cderriočekávátrre
1,ysokou pravděpodobnostpostiŽenípotolnkťl.Genová terapie by V tčchto případeclr
rráslcdovalaihrrecipo vztriku etnbtya pr'in.rirnotělnírr.r
op|odrrěrrí.
Jedirrýrnrnikroin.iekčnírn
poclárrírrr
Ilelntttotlattého
gcnu by bylo tlioŽnév1,léčit
všechrryburlky etnbrya,ktcréby terrto
getrcracítn.
Lzc proto předpokládat,
,,Zdravý..gen rcplikovaly a předaly daišírnbr.rněčrrýnr
jcdirrec
Že by se nový
narodils ftlrrkčnítrt
geneln'
Problérnern
však zůstávázačlerrčni
cizí DNA do genolnu etnbrya,což by rnohlo způsobit
jedince se závažnýtnivrozenýrnivadarni
nevratnópoškozerrí
plodu rrebodokol]cel.}arození
*
(r,izvýše bod ,,it..).Protoje třebaposuzovatsnalryo gctlovouterapiilidskýcirelnbryívelrrri
o1rattrtě.
V tornto smčru jtŽ byly opakovančvysloveny vážnéobavy z genetických modiÍikací
lidskýcltembryí.objevujíse totiŽspckulace,Že bělrerrr
rrěkolikarrrálolet brrdepři asistované
rcprodukci tloŽrió vkládat podle přání rodičů do genotrru budor"rcího
jedince ,'geily
inteligerrcc..,
vlolry.
,,Qellyunlěleckýclrvlolr..,,,genypro vysokou postavu..nebojirrépř.ízrrivé
To vyvolár,árnoriilnía etickéotázky, clo1akérrríryniá človčkprávo ovlrrritsvoji genetickou
1,ýbavua k čcliruby tato ,,hralla Stvoř.itele..
nakonecl'cdla. Jak by asi vypadala společrrost
jedinci vzniklýnri na základě genetickýcir
tvořená zdánlir'ě idcálnírli a zce|a dol<onalýrrri
rrroclifikací?
Ačkoliv vývoj teclrrrik asistovanércprodukce a rekotnbitrantníDNA postoupil zrračně
kr.rpředu,|ze tyto př.edstavyprozatítnodkázat do říše farrtazie' Naprostá větširravýšc
zrrrínčrrýclr
znaků (inteligence,urněleckévlolry, výška postavy atd.) 1e totiž podmírrěna
rnultifaktoriá|ně a ztt-tčttagenol1lu v takovóm rozsalru trení v součastrostiteclrrricky
rcalizovatclná.
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Gcnctickémapovánía genová vazba

Eduard Kočárelr
gerretikyFN Motol a2. LF UK Pralra
Ústau biologie a lékařské
Itž Thomas I-Iunt Morgan prokiizal svýrrri pokusy s drozofilou, Že geny jsou
na chromozomech umístěny lineárně za sebou a jejich umístěníje neměnné.Usek
resp. DNA, na nětnŽje příslušnýgen nebo jirrý ťrsekgenomu lokalizovárr,
chromozot-tru'
jako lokus.
označujerne
genotnll orgarrismůpřinesly teprvc nedávné
Ačko]iv zásadnípoznatky v oboru rr.rapování
výzkurr'ry,nčkterégel1y se podařilo lokalizovat jiŽ v první polovině 20. století.Přispělo
k totnu zejmérratzv. genetickémapování, kterévychází z poznatkťro genovévazbě. Jde
stanovcnípřibliŽnévzdálerrostidvou,popř. vícegerrů.
rrretoduurnoŽriující
o nejstarší
Genová vazba
Pod pojmetlr genová vazba rozulrrítnestav, kdy dva, popř. více genů Ieži nastcjrrérn
Iiíkánre,Žc vytvářejíspolečnouvazebnou skupinu. Vpřípadč,Žejsou geny
chrotnozotrru.
nir stejnétnclrromozotnu,převládajív pototrrstvurodičovskékonrbinacejejich alel. Nové,
rekombinované sestavy alcl molrou vzrrikrroutpouze v případě,když mezt nirni dojde
Proto budejejiclr zastoupenídaleko niŽší,v případě
při nreiotickérn
dělerríke crossing-overu.
velrrrltěsrréblízkostigenůdokonce nulovó. Současněvšak platí předpoklad,žezastoupení
genovýclrlokusů.Lze proto Íict,žefrekvence
scstavstoupá se vzdálerrostí
rekotnbinantníclr
odpovídávzdálenostipříslušnýchgenů.
rekombinarrtů
Morganovo číslo
tlnoŽství
které|ze v laboratoři libovolnčkříŽit a kteréposkytujídostatečrré
U organisrnů,
zák|adě
tzv,
na
genů
statrovit
pototnstva,|ze tzv. lnapovou neboli gerretickouvzcliilcnost
zpětného křížení (backcross, zkratka B) dvojnásobnélro lreterozygota (AaBb)
(aabb)' Sledujerne-lisegregacialel dvou gerlů
s dvojnásobnýtnrecesivnímlrotrrozygotern
pr'edpokladu:
(A a B), vycházírnez rrásledujícílro
AABB x aabb
RodičovskágerreraceP:
První filiálnígeneraceF1: AaBb (uniÍbrmní)
AaBb x aabb
ZpétnékříženíB:
aabb)
rodičet-tr
potornkaZ generaceFl s recesivnítn
(ki.íŽírne
jak
zákon - viz samostatný
Mendelův
pr'edpokliidá
(tak,
to
alel
Př.i volnékornbinovatclrrosti
složení:
následující
text)by rnělornítpotonrstvovzešléze zpětnéhoKížerrí
aabb
a
a
B
b
A
a
b
b
AaBb
genotypy:
1
:
1
:
l
:
g e r r o t y p o v ý p o m ě rl:
atr
aB
Ab
AB
fenotypy:
1
:
l
:
1
:
fenotypovýpoměr: l
alel, tedy
pro
kotnbinovatelnost
pouze
volnou
platí
však
křížení
výsledek
Výše uvedený
není,
budou
tomu
tak
Pokud
pro případ,že geny A a B |ežína rodílnýclrchromozotnech.
KíŽerrípřevaŽovaturčitéSestavyalel, zatítncorekotnbinantibudou
po zpčtnérri
V potomstvr-r
jejich
podíl bude odpovídatvzdálerrosti genových lokusů. Proto nrůžeme
v tnenšinča
potněru potorrrkůvzniklých tírntokříŽenírnvyjádí.ittzv. mapovou
rrazákladě početriílro
vztahu:
i síluvazby) dvou genůpodlejedrroduchého
vzdálenost(a tírrirrepřírno
p:[R/(N+R)].100
potomků,zatítncosymbolernN značírnepočet
počet
rekorrrbinantních
Hodnota R udává
potornkůs původnírodičovskousestavou alel. Výsledná lrodnota p (udávajícíprocento
potomků s rekornbinovanousestavou alel) je tzv. Morganovo číslo, které vyjadřuje
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vzdálenost genťr (resp. nepřírno sílu vazby) v mapovýclr jednotkách (rn.u.) neboli
centimorganech(cM).
genovýrnilokusy. MůŽe
Morganovo číslotrdávápravděpodobnost
rekombinacerrrezidvčrrra
proto
rrabývatlrodnot
od 0 do 50. Nulová lrodnotaznamená,Že genyjsou v těsrrómsousedství'
je crossirrg-overlnezi nirni nemožrrý.Naopak hodnoty blízké 50 prozraztrjíbud' volnou
(tj. přítornrrostgenů nadvou různých chrotnozotnech),nebo značnou
kornbirrovatelnost
vzdálenostgenovýclrlokusů.
Výpočet vzdálerrostidvou genů A aB avýznatn Morganova číslailustruje následující
příklad:
heterozygota(AaBb) s dvojnásobnýtl recesivnírrrhomozygotern
Kt*íženítrr
dvojrrásobrrélro
(aabb)bylo získárropototrrstvo
o rrásledujícírn
složení:
' 80 jedincůrnělooba dominarltní
znaky (,,AB..);
- 20 jedincůrr-rělo
Znak ,,A..a recesivníZnak,,b..;
dorrrinantlrí
- 20 jedincůrr-rělo
ztlak ,,B.,;
recesivtríznak ,,a,,a dotninanttrí
- 80 jedincůrrrčlooba recesivníznaky (,,ab..).
VypočtětetnapovouvzdálenostgenůA a B.
Postupvýpočtu:
genotypyvyplývajícíz genotypůrodičů:
a) K jednotlivýrnfenotypůmpotornkůdoplrrírne
ab
Ab
aB
fenotyp
AB
aabb
genofyp
AaBb
Aabb
aaBb
početjedirrců
20
80
20
80
jedinců
200
celkem
(v případě200
1AB:1Ab:1aB:1ab
b) Pokudby genynebylyve vazbě,bylby porrrěrpotornků
jedincťr50:50:50:50).Yýrazná pl'cvalrajedinců s Í-errotypy
žegeny |eŽí
aab
ukazuje,
AB
rra stejrrémchromozomu. Jedirrci s fenotypy AB a ab rnajípůvodrlírodičovskouSestavu,
zatímcojedincis fenotypyaB, resp.Ab jsou rekonrbinarrti.
Morganovočíslo:
c) Udaje dosaclírne
do vzorcc a vypočterne
p : [(20+ 20) t (80 + 80 +20+20)] . lss = [40 I 200). 100: 20
VzdálenostgenůA a B je 20 cM neboli 20 rnapovýclrjedrrotek.
Takto vypočtenougenetickou vzdálenost však nelze jednodušepřevést na vzdálenost
Íyzikální(t.l.no př.esnýpočetnukleotidovýchpáru,kteréleŽítnezi obětnageny).
Význam poznatkůo genovévazbě v klinické genetice
žc
Pozrratkyo getrovévazbčnrajívelký výztratrli v klinickégenetice.Ukáza|o se rrapř.íklad,
jedinců
gerreticky
rŮzná
postiŽených
vyskytují
dvě
současně
v rrěkterýchrodirráclr se u
vysvětlitjerr tak, Že mutanhí
podrnírrěrrá
Tuto neobvyklouasociacibylo rr-roŽné
onetrrocnětrí.
pravděpodobrrostí
genů
rra
clrrotnozotnu.
příslušrrýclr
leží
s
největší
stejnérn
alely
neznátne
biologickédiagnostice.V pr'ípadě,když
Genová vazbatná význatni při rnolekulánrč
způsobuje,můŽetnepřítornnostrnutanhríalely
onetnocrrěrrí
kauzálrrítnutaci,která příslušné
polyrrrorÍrrího
úseku,kteý je ve vazbě s příslušným
sledovatrrazáklaciěiderrtifikaceztrárrrélro
geneln.To je princíptzv.nepříméDNA diagnostiky.
mutovanýtn
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Genctickápodstataonkogeneze

Et]uut.dKočúl,clt
genetikyFN Motol a2.LF UK Praha
Ústav biologiea lékařské
soubornýrr.r
patří rrádorové clroroby nepřestrčoztračované
l( obávarrýrnotretrroctrěnínr
výraz
pouŽívá
,,tumor...
občas
trázvenr ,,rako\'ina,,.V oclborrréliteratuře Se pro rrádor
p1..1
1,yústí
cyklu,
cirorob je porLrclraburrěčného
Společnýmztraketnvšeclr rrác1orovýclr
nádoru ztrácejí
u.',...gulnvané, abnormální dělení buněk. Bčhcrrr vzrriku a výr'oje
nlorfo1ogiia stálc irrtctrzivnčjise dčlí.Jejich roztnnoŽení
postlŽerrÓbr.rřrkysvoji pťir,odní
coŽ rnůŽe
orgátrťt,
ostatrríclr
čilltrosti
lrádorvedc k porucltátrr
po tělc rrriňo prirnárrrí
a rozšíření
l l ý t 1 l ř í Č i r r t lstttt t t 1 i1 l l t c i c t t i a .

světě
Statistiky tikazují, žczlroubné novotrlat} patr'í v součastróm civilizovarrérn
Nelze
76
lidí.
na rakovinu
se, žekaŽdý detr zetrrř.e
oc1lraclu1c
úr-r.rrtí.
příčrrrárn
k nejčastějšínr
její příčiny,.
ale př.eclevšír.rr
vypátrat
rrejen
se proto divlt, Že sc lékařii ostatníodbonrícisrraŽí
je všakvelrrri
poli
postupy'Výzkunr na tonrto
dtagnostickói terapeutické
vyvirroutťrčinněiší
jsou velmi různorodou skupinou. Je tř.cbaodlišit
síoŽitý'tlebot,náclorová onetnoctrění
kdy se vywář.ejí
nádory poc1lelokirlizacev jcdnotlivýclrorgárrecliatkáníclr,podle období,
podle prťrbělruazávaŽnostionemoctrění
(nádory dětskélrověku, resp. nádory u aospot1iclr),
nádorťrlsou cennýtrr
a podló trrnolra dalších lrledisek. Navzdory značlléiletcrogenitě
nejen poznat
biologickó pozrratky.Urlrožřrují
rrrolekulárrrč
onko|ogůrnoc]cnrí
porrrocníkem
způsobu
a stanoveníúčinnélro
podstatutěclrtoclrorJb,ale přispívajítakék jcjich cliagrrostice
léčby.
Onkogeneze
Poslednč
se rrazýváonkogeneze,tumorigeneze'popř..l<arcinogeneze.
Proccsvzniku nádorr'r
vznikárn).
(rodírrr
se,
jtrletlovzrný
výrazjc odvozen od r'eckýchs\ovkarlrinos (rak) a gennaó
synonytnulnkancerogenezepocirázíz latinskéhockvivalentucancer
balšíobčáspor-ržívatré
(rak).
jsou ve většiněpřípadů
podklac1ě.Jetínripř.íčinarni
Karcttlogcnezeprobíirárragerretickérrr
virové infckce, kcly
základě
trtutaceurčitýchgerrů.I(e vzniku nádorr-rntťrŽedojít takérla
ovlivrrění
můŽedojít i k přílrrérrru
sc tněníexprese určitýcirgetrůa v rrěkteryclrpř.ípaclech
virovépartrktrle).
začlcr-rěnírn
buriky (rrapr'.
lrostitelské
gc1-lol1ll'l
aonkogenezíje velmi úzký.Mutace v gcnech
lnutagenczí)
Vztah tnezi vztrikemlnutace(tJ.
buněčnýcyklus, popř. reparaci DNA trrolrouzpůsobit,Že se burika začne
ovlivrir-r.;ících
(transformuje)na buňku nádorovou. Ke vzniku
dělit a postupněse zt-trětrí
tlekontrolovar1ě
někteých případeclt
nádoru je zpravidla potřeba vícc t1rutacív rťrzrrýclrgenech, v
(cpigenetických)faktorů.
rregenctickýclr
i spoluúčast
přecipokláclárrre
jcjiclr př.ekotrrérr'r
Tratlsfonnovatrébuňky sc zfiravidla velrni rychle roznrrroŽují.Při
mutacítn.Tak vzrrikají
clělcrlídocházík dalšínrgenovýrni clrrotrrozorr'rových
a l1eolnezc1rérrr
gct.totypem,popř.. karyotypetn, které vytvářejí nádor. Během
buriky s výrazrrě ztrrčrrěrrýrn
jde o zlroulrný neboli
vyvoje se buriky áat. oeti a nádor rrabývána objernu.Pokud
dalšíúo
krevrrílrořečištěse šířípo celórn
maligní ňádor, buňky se z něj uvolriujía prostředrrictvínr
metastázy.
o.guň,,ou. V různýclr orgáňeclr pak vytvářejí clruhotná loŽiska neboli
nádor nezlroubný neboli berrigní,ktery zpravidlazůstává
oJ rnalignílronádoň od|išujentc
je u větširry
lokalizovárrv tkitni,kc1evzriikl, a nešířísc dále po těle. Míra gerretickýchztněn
(t1.čírnvícemutací,tírnhoršíprognóza).
vztalruk prognózeotrelnoctrění
v př.ínrénr
nor,otvarů
KlasiÍikacemutacívedoucíchke vzniku a k progresinádoru
jednotlivýclt
Vznik náclorovéburiky i vývoj nádoru je složitýproces' v něrrrŽmají rnutace
procesu.
gerrů rozdí1ný význanr a objevu.jí Se v různých fázích nralignizačrrílro
Protoje klasifikujemepodle různýchkritérií'
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Podle původurozlišuj
elrie:
a) Vrozené mutace (,gann-Iitle mutatiot's..)- t1. nrutace získarréod rodičů.Projevují
sc zejtrrónau dědičnýclrneboli hereditárníclr malignit. Získánírrrtétotnutaceje jedinec
predisponovánke vzrrikurrádoru.Znatnenáto, Že tllr,tzvýšenóriziko rrádorovélro
onetnoctrětlí.
V souvislosti s tírr-r
byly popsárry celé rodirry sc zvýšerrýrnvýskytern někteýclr rnaligrrit.
je nejen1,ýskytv rodirlě(q. farniliární
Typickýnrztrakemdědičnýclr
nádorovýclronetnocnční
porliěrrrě
výskyt), ale častotéŽ
nízký r,čk nástupu clroroby (v dětství,v pubertě, nebo
lrereditárlírnaligrrity,popř. syrrdrorrry
věku)' Něktcró vzácnčjší
rrapočátkurcprodukčrrího
asociovanése zvýšerrýtrr
riziketrrnádorťt,se dokonce dědí podle Mendelovýclrzákonůjako
(vzácněji autozotrrově
autozol-novč
reccsivní)znaky.
dorrrinantrrí
jcdirrecmutaci
na úrovtlisorriaticl<é
buňky. V torntopr'ípadě
b) Získanémutace - tj. rl-rutace
jedné
sornatické
buricev jeho tčlc.Tato
rredčdí,
ale ke vzniku tnutovanéalcly dojde pouzc 1,
genetickýclrzrrrěrráclr)
vytviiřírrádor.
sornatickábuiika pak (zpravidlapo dalšíclr
jedinců
s vrozenýtni tlutacerntjsou
oba typy tnutacíspolu trrohour,zájetntlč
souvlset.U
kterézískábělrerndalšíhoživota(viz dále).
ke vzrrikunádoruvětširroLr
třebadalšítrrutace.
tnutacedo dvou skupirr:
Podle etiologickéhovýznamu k|asifikujettte
roli. MůŽejít
a) Primární (tj. kauzální) mutace lrrajípři vzrrikr-r
náclorové
burikyrozlrodující
pro vznik nekontrolovaně
zlrrěny,kteréjsorr rrezbytné
o vrozenénlutace,ale takéo získarré
je většinoupotřebavětší
procesukarcitrogeneze
se clělícítransfortnované
buňky. I( završerrí
počettnutací.Případy, kdy jediná ttrutacezpůsobípřetnětrunorrnáltríburiky na buňku
nádorovou,jsou velrrrivzácné,rre-|izcela netnožtré.
b) Sekundární mutace vzrrikajíaŽ bčlrcnrprogresenádoru.Prinrárnítrrutacečastozpůsobí
pol.uchu regulace buněčnéhocyklu a otnezení funkce reparačníchrneclranistnů(nikoli
zkr.ácenífáze G1). Tírn se vytvoří
rrál-rodou
docházíu rrádorovýclrbunčkčastok výraztrétrru
přízrrivépodrlrírlkypro vzrrik nrutacív dalšíclrgencclr,coŽ rrásledněvede k rychléeskalaci
rrovýchgenetickýchporuclr.Nekorrtrolovanýtn,
zpravidla potněrněrychlýrn dělenírnbuněk
Vzácnostírrejsouarii sloŽitó chrotnozotnovó
docházi takék poruchárrrrozclroducirrot'nozotlťr'
přestavby.Proto rnajínádoror,é
buťlkyv pokročilé
tázivývoje většípočetmutacínežprimárrrí
nádorovébuliky. Akutrrulace gerrovýclrtnutací,resp. clrromozomovýchzměrr zpravidla
prognózupro pacienta.
1rorší
zvyšujeitlvazivitutrádorua př.edstavuje
Velký počet růzrrýchtnutací provázejícíchproces karcinogenezevýrazně znesnadňuje
Kornplexrrívyšetřcrrí
všeclrgenetickýchztněn
rnolekulárrrě
bio1ogickoudiagrrostikurrraliglrit.
bývá proto r'eltli obtíŽné.Složitostproblernatikydok|ádá také velký počet genů, které
tnolrou být u orrkologickýcir otretrrocněnítnutovány' Př.ehled tčclrto gerrů jc náplní
textu.
satnostattréiro
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onkogenetickyvýznamnégeny

Eduard Kočárelt
gerretiky
FN Motol a2.LF UK Praha
Ustavbiologiea lékařské
text)je zpravidla vyvolárr
Vznik nádoru (onkogcrreze'resp. karcinogerlezc- viz satrrostatriý
zrrámevelké rnnoŽství
ztrrčnna genctickéúrovni.V současnosti
i provázerrvětšírnpočterrr
genů,jejichŽ tnutace rnůŽe vést ke vzniku nádorové buňky. Podle konkrétnífunkce
rozdělujemetyto geny do čtyřskupin:
a) Protoonkogeny
geny neboli rrádorovéSupresory
b) Tumor supresorové
c) Geny řídícíreparačnímechanismy
d) Geny regulujícíapoptózu
Krotrrě těclrto skupin se při patogenezi nádorů tlohou projevit také defekty genů
ovlivňujících replikaci D|.IA (např. gcnů pro DNA-polytnerázu, |ígázu, lrelikázu
metabolickou
genůř.ídÍcích
Svůjvýznam molrourníttaképolyrrrorfisrrry
a topoizonrerázu).
přeměnu něktcrých prokarcinogenníclrlátek rraaktivní vysoce karcinogenrríprodukty.
je gen pro cytoclrrornP450 tnonooxygenázu'
Př.íkladern
Protoonkogenya onkogeny
Zák\adní úlohou protoonkogenůje stirnulace buněčrrélrodělení. V rrorrnálníchburikáclr
Podle úlohy
je jejich transkripční
aktivita kontrolovánasložiýrrriburrěčnýmirr'reclranisrny'
pr'iburrěčné
sigrralizacirozlišujenlc4 zák\adnítypy protoonkogerrů:
určitýrniburikarni zpravidla
pro
růstové faktory, t1. proteirry prodr:kovarré
a) Gerry
receptory se spouštíkaskádová
prostředí.Jejiclr vazbou na burrěčrré
do rrrirnoburrččného
proliferace.
reakcevedoucíke stirnulacibuněčné
b) Gerry pro receptory růstových faktorů, tj. proteirryzakotvetrévbunččnérnetrrbránč.
faktoruna receptorse signál přenášído rritrabuňky.
Vazbou růstového
nepřírnosvázárry
c) Geny pro přenašečesignálu, tj. proteirry,kteréjsor-rfunkčlrěpřírrror.rebo
s receptoty rrrstoýclr faktorů. Přr1írnajísignál z receptoru, vzájetrrně si jej přcdávají
faktory.
trarrskripčrií
a v závěrutolrotopřetrosuaktivujípř.íslušrré
sigrrálu.Po
d) Geny pro transkripčnífaktory, tj. proteiny,kteréjsou aktivoványpř.enašeči
buriky.
aktivitu
lrritotickou
genůstitnulujícícir
transkr.ipci
aktivacispouštějí

t

ffi
ffi

b

Mutacírnůžcdojítk přerrrěněrrebo|iaktivaci protoorlkogenuna onkogen,jenž vytvářír,čtší
dělení. K aktivaci
tntroŽstvígerrovéhoproduktu, čímŽrrekontrolovaněstirrrulrtjeburrěčrró
v jelro regulačrrí
mutací
protoonkogenu
tlebo
(ampliÍikací)
doclrázínapř. zmnožením
oblasti(promotoru).
ProtoonkogenrlůŽe být aktivován takó př.itranslol<acidvou clrromozomů. Příkladern
je reciproká trarrslokacekoncových úsekůdloulrých raménekclrrotnozomů9 a 22. Tato
získaná clrrotnozotnováaberacejezdárrlivě nepatrná ztněna, která navíc není provázena
Na clrrotnozotnu9 je však přítomen
zttátou nebo ztnnoŽcnítrrgenetickélror-rrateriálu.
protonkogenABL, kteý je při trarrslokacispojcn s gelleln BCR na clrrornozotnu22. Yytváři
se fuzrrí gen BCR-ABL, kteý jc (vzhledern k silrrómu protnototuna BCR) velrni často
z nonnálrríburiky vzniknout burika
transkribována stirnulujeburiku k proliferaci.Tak rnůže
předevšírn
u leukémií(tj. nádorovýclr
9 a 22 nacházírne
nádorová.Trarrslokaciclrrotnozornů
krevníclrbuněk).
otretnoctrění
geny
Tumor supresorové
geny (téžnádorové supresory)
Na rozdíl od protoonkogenůrnají tutnor Supresoťové
cyklu
inhibičnívýznam. Pozitivrrěovlivriujízejménaexistelrcikontrolníchbodůbuněčného
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tutnor supresorovýclr
a Setrváníbur]ky ve fázíclrG1, resp. G2. Znanená to, Že působeriím
tak
a specifickékontrolnítneclranistny získávajíčas'aby
cyklus ,'Zastaven..
gertůje buněčrrý
genetickouvýbavu buřrky.Podle toho pak můŽedojítopravě (reparaci)
inohly ,,př.ezkoutnat..
srrrrtičili apoptózy (viz níŽe).
burrěčrré
tnutacív DNA nebo k ilrdukcitzv. prograrnované
cyklu.
Mutací tumor Supresorovýchgenůdocházíkzávažnýn poruclrátnregulacebuněčnélro
Následkernje zpravidla poruclia či úplná elimirracekorrtrolníchbodů,selliáriíreparačrríclr
mechanistnL-aztráta sclropnostirravoditapoptózu.Na rozdíl od onkogenů,kdy kprojevu
často stačí trrutace alely rrajednorn lrorrrologickóm clrromozottru,Semutace tutnor
supresorových genů projcvují větširrou až po tnutaci alel na obou homologických
ech. Znatnenáto, Že obě kopie tumor supresorovéhogerru musí být mutací
clrt.omozonr
vyřazeny z funkce.
genůprokázány,nrělo
Nema1éprocentornaligrrit,u rrichŽbyly rrrutacefutnorSupresorových
jednu
jiŽ
tnutovanoualelu
jeclinci
zdědili
hereditárnícharakter.Ukázalo se, ŽepostiŽení
jejich
od svých rodičů'I( urutaci alcly na drulrérnhornologickémchrotnozollludošlo aŽ za
vyřazení druhéalely, se nazývá ztráta
Životá' Proces' kdy doclrází k rnutaci a následrrétnu
Výsledkernje vzrrik dvou neaktivníclr
|reterozygozityneboli LoH (/ossgf heterozygosiÍy).
(odtucl
výraz ,,ztráta lreterozygoz]^ty,,).
trrutantníclralel v ,,homozygotní..konstituci
tutnorsupresoroých geneclrrná velký
MolekulárněbiologickétestováníLoI{ v příslušnýclr
nádoru.
význanrpro diagnózu i prognózuvyšetř.ovarrého
genůje gen RB1 na chromozomu 13'
Supresorových
tutnor
prvně
objevených
Jádnírnz
je
jelro
tnutace spjatá pouze s retinoblastotnem(nádorerrr
Původnčse předpokládalo, Že
sítnice). Později byly jeho mutace prokázárry také u karcinornůrnočovéhorněclrýřc
traktui u dalšíclinádorů.
a respiračního
tutnor SupresorovýmgerrenrjcTP53 (téžp53) nachrotnozomu 17.
Patrně nejznárnějšít-tr
Jeho rrrutacese objevujíu širokéškályrnaligtrittnnohaorgánů.Vzácnostínejsouani případy,
kdy se u postiŽeýclr osob rozvíji více rrádorův různých lokalizacích. Tato asociace
s tnutacíTP53 se nazýváLi-Fraumeni syndrom.
nádorovýchonetnocnění
Geny řídÍcíreparačnímechanismy
Tyto tzv. *uíáto.oué geny mají v normálrríchbuňkáclr význatn při uchování korrtinuity
kteréopravují(reparují)nově
informace.Jejiclr produktyjsou specifickéerrzyrrry,
gěrretické
text.
pojednávásatnostatrrý
vzniklémutaccv DNA. o tétotématice
Geny řídícíapoptózu
srrrrtimá zaběŽných podrnírrekvýznarrrpr'ivývinu určitýclr
Proces programovanébuněčrré
orgánových struktur plodu, kdy částburrěkv závěrečnéfází zanlká. K apoptóze však burika
kdyžje její genornpostiŽerrv takovémrozsahu,Žereparacevšeclr
přistupr4etakév př.ípadě,
mutacínení moŽná. KvýznaLnnýrn genůrnzastavqícírnapoptózu patří gen bcl2. Pokud
jejeho exprese zvýšena,Život buriky sevýrazně prodluŽuje.Tato zdánlivá r,1ihodavšak
jiné
riziko: S delšídobou životaburiky stoupá taképravděpodobnost
v sobě nesezávažLié
rosteriziko vzrrikunádoru.
mutacc.čírrrž

81

i!í

hlediska
Populaccz genetického

Eduard Kočárelc
genetikyFN Motol a2. LF UK Praha
Ústav biologie a lékař.ské
jcdinců téhoŽ
Pocl pojrncrn populace rozutnítncsoubor geneticky vzájernrrěpříbtrzných
jsou schopni
populace
dru1ru.Gerretickápříbuzrrostje dána nejen tím, žcpříslušníciclané
(lristorickynepřílišvzdálerrélro)
Žc rnajíspolcčrrólro
se navzájem kříŽit' ale takéskutečr-rostí'
jsou si
př.edka.š určitounadsázkoulze populaci přirovrratk vclké a rozvětvenérodirrě,kde
genotypové
všiclrnib|ízce či vzdáleně příbLrzni.Přesto bývajíjedinci tvoř.ícípopulaci po
populačním
rra
společnérn
podílejí
i fetrotypol,éstrárrceznačnčocllišrrí.Všichnr se však
genů,
genoÍorrdu.Pocl pojrnerrrgerrofbrrd(téŽgenový fonci)rozutnítnesoubor alel r,šeclr
generacích.
se proto uplatrlitv dalšíclr
v garnetáclra t-trohou
ŘteréjsoLrpi.ítorlrrry
populace sclroprrírozllnoŽování bez olrledr"r
xa génofónclurnajíp1oit usl.t-'rripř.íslušrríci
nebot'
na sioji genetickotrvýbavu' Proto je kaŽdá populace genotypově strukturována,
1romozygoty,lreterozygoty, recesivní
genotypy (clorrrirrantrlí
obsalrir.jejedirlce s různýt-r.ri
je
se
hornozýgoty)'Zastouperiígeňotypůúzcc souvisí způsobem rozmnožoviní, ktery
typy
záklaclní
dva
oane populáce typioký. Z tohoto ltlecliskarozlišujcrr.re
pro príslušriit<y
populací:
1) Autogamické populace. orgarrisnry tvoř.ící autogamické populace se mnoŽí
nctoti' autogarnií.Znatrrená to' žekaždý jedincc je hcrmafI.oditický
sat-trooplozenítn
po1rlavníburilty, kteréjsor'r sclroprryvzájernnélro
a vytvii.í ve svétrrtělc sarnčíi sarrričí
paftnera'
oplození. Tyto organistrryproto rrepotřebujíke svérrrurozmnožovánížádného
rostlirrya někteříbezobratlíŽivočiclrové'
Typickýrnipritt.aý j,ou samosprašné
skladba populace,je tř.ebaznát rrejerr
jimrŽ sc říclígerrotypovťi
zákor'ritostí,
eio poct1opení
jcdnotlivýclr gerrotypů
jak se buclou rrtěnit Íickver-rcc
aktua|nísfav, ale také oc1hadnotlt.
pollze dvč alely tvoří
v rrásledujícíchgctreracíclr.Buclctrrc se zabývat ge1lelrr'který
páru ale| lron.rozygotrrí
kteříjsouv danérrr
(A) a reccsivrrí(a).Autogarnrríjcclirrci,
c1ominarrtní
růzrrorodé
Gcnotypově
potornky'
(AA, resp. aa), tnolrou vytvář"ct l)ouze horl.rozygotrrí
pototlstvo proclukují pouzc hcterozygoti. Z clrr-rlréhoMcrrdclova zákotra vítne,
hěterozygota(Aa x Aa) l,znikne pototnstvo o genotypovéllrštčpnérn
)e samooplozenítrr
Proto
Hetcrozygotitvoříi v tottrtopřípaděpouze polovirrupotor-rrkťr.
potnčru1AA : 2Aa : 1zra.
dotninatrtnícl]
zastoupcní
zatítrrco
Z getler.rcena generaci výrazrĚ klesá podíl hetcroz1'gotů,
stou1lá.
lrorrrozygotů
esivttíclr
a t.ce
příliščastá.
tlenív př.írodč
výhradričsatnooplozetlít-tt,
Situace,kdy se o.guni,n.'...rozttrnožuje
zejnróna
význatn
populaci velký
Pt'estorná poznání gerretickýclrprocesťrv zrutogat-t.tickó
zvíi.at. ClovČk ani hospodář.skázvíi.ataSe Slce
pro gcnetiku člověka a lrospod1rr'skýclr
avšak k podobrrýrl ztněnátn frekvence genofypťrdoclrází
satrrooplozeníir-r,
nerozn'rnoŽují
při př.íbuzeňskýcIriňot.í.h trebo při příbuzensI<éplemenitbě u zvíř.at' V gerreticc
se párovaní příbuzných jedinců obecně ozrračujc arrglickýrn tertnínenr inbreeding.
V izolovarrýchpopulacich,jejictrŽ příslušnícijsou navzájernv různétnstuprripříbuzrrosti,
výrazně stoupá podíl homozygotů,takže se výrazně zvyšuje riziko výsk-vtu geneticky
Tento jev
autozotnálnčrecesivnícha rnultifaktoriálníclr)'
podmíněrrýchporuclr (zejrrréna
se nazýváinbredrrídeprese'
rccesivnínr
je nerovnonrěnrérozšířerríalkaptonurie, clroroby s trutozol-nálnč
Příkladerr-r
jcdrrolro
(postilru.1e
000
1/500
populacijc
výskytuv lidské
fi.ekverrce
Jejíprůrněrrrá
př.enosetrr.
) soo 000 jedincťr)'Cctnost alklptorruriev rrěkteých lrorských oblasteclrSloverrskavšak
výskytu choroby se určitoutněrou
dosalrujeui ttt9 000. Přcdpokládá sc, Že na zvýšerrém
izolacíhorskýclrobcí.
geograÍickou
částečnou
sriatkypoclrr.rírrěné
podílejitaképr"íbuzenské
výběrových sňatcích
při
úzce
i
zvýšeníÍiekverrcelronrozygotůdoclrirzelo
k poo.ouncrrru
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rrepočettló,
spo|ečcnsky
výběru partirerťt
rrapříslušníky
orrrezenínr
v pallovllickýchrodinírclr.
prrvilcgovanóvrstvy, došlo k výraznétrru
sriatků.Tírn lze vysvětlit
nárťrstupř.íbuzerrských
clrorob v někteých královskýclr
71,ýšeriý
l"ýskyt vrozenýclrvad a gerretickypodmíněnýcl'r
rodiniicil'
a šlcclrtickýc1r
(gonoclroristé)
a herrnafroditi
2) Alogamické populace. organisnry s oddělenýnrpolrlavírr.r
je proto
potornka
vytvář.ejíalogamicképopulace.Genoýp kaŽdóho
neschopnísatnooplození
alogarnické
růzrrýchroc1ičů.
Modelovýrrrpř.ípadern
určenkorrrbirrací
alcl získarrýchod clvor.r
je
rrálrodnétrru
(téŽ
ke
zcela
popr"rlacc populace panmiktická
kde docllází
trretrdelovská),
jakýchkoliv dr,ou
ki.íŽerrí
každéhojedincc s kterýrnkoliv1irrýrn'Prar'děpodobnostzkt'ižení
jedincůjc protove všeclrpřípadech
stejná'
Lidskou populaci |ze označit za a|ogatrlickott,avŠak rozlrodně ne za parrrniktickor-r.
zcjrtlér.ra
společerrskýrrr
brání čctrlébariéry, podrrrínčrré
Ná1roclrrómuvýběru .ieclirrcťr
postavenítl't,
rráboŽenskými
a etrrickýnrirozdíly' o nenáhodném
kulturnít-t'ti,
trárodtrostlrílni,
výběru partnerů rreboli výběrových manželstvíclrnás přcsvědčíi scznatnovacíirrzerttrí
patří
vzc1ělárrí
rubriky v trovitláclr.V rliclr se dočtcme,žctčlesrrál,ýškaa stupetidosaŽenéiro
pr'ir,ýběrupaltnera.Je ztránro,žedívky sc jerrvelrrri
v tnnohapř.ípadech
k základnírnkritériírrr
jsou takó sňatky
jejiclr tělesrrévýšky. CastčjŠí
vzáctrě vdávají zalnužc, kteř.írredosalrují
tněstě
popř' osob žijícíclr
ve stejnétn
r,zdělárrí,
partrrcrů
nebo podobrrýrnstLrprrěrn
se ste.jrrýrrr
jsotr
či etnickékornunity.
pr'ípady
náboženské
úzce vyhr.aněné
r-reboregionu' Extrét'nnírrri
v nichŽje svazck s osobouŽijícírnirrrotyto skupirrypraktickyvyloučerr.
párovárríjedirrců,tedy spojeníjakýchkoliv
náho<lrré
V panrnikticképopulaci př.edpokláclárrre
tvoř.enasarnýrrriheterozygoty,\ze
dvou gctrotypů.Pokud je populacena počátkusledor,átrí
r,'
heterozygotů
k|esne pototlrstvuzastouperrí
stladnoodr,odit,Že po.lejich vzájernnótrrkříŽcrrí
rra50 %, zatítrrcozbylýclr 50 % budor'i tvořit rovrrýrni díly dotninarrtrría recesivttí
lreterozygott
budou
getrcracích
všakjiž k poklcsu rredojde,t1cbot'noví
lrornozygoti.V dalŠích
lronrozygotťr
vzrrikat rrcjcrr vzájernnýn'r ki.íŽerrírnheterozygotů,ale také kříŽerrírr'r
poměr
Tak
zůstává
lrotrrozygotů.
popř.
kříŽcním
dotrrinatrtních
a
recesivníclr
s lreterozygoty'
jednotlivýc|rgenot1'pů
v dalšíchgeneracíc|t
neznrěněn.
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Hardyho-Weinbergůvzákon

Eduut.dKočal.cl;
genetikyFN Motol a2.LF UK Praha
Ústav biologica lékařské

výsledky svýclr úvah
Godfrey Harold Hardy (l877-1911).publikoval
Britský trratetnatik
článkuv časopisuScierrce.Jelrostudie
rovnovázejiz roku 1908 fonnorit.r.atteno
o gerretické
ale byla takéjednou zprvrrích
př.ineslanejen prvni Íbnnulacizákorraogenetickérovno.váze,
žeHardy
biologickýclt procesů'Je zajírnavé,
aplikací exaktnítnaterrratikypři modelo"vání
tnatemattce.
dál se věnoval pouze ,,čisté..
nepřipisoval svérnu objevri žádný výzrrarn a
VezlrrubastejrrédobědospělkeslrodnýmzávěrůrntakérrěrrreckýlékařWiIhelmWeinberg.
genotypů netrrětlí.Říkárne, žepopulace
V parirrrikticképopulaci se poclí1jednotlivých
zákon. Jelro
-Že Hardyho-Weinbergův
je v genetické rovnováze. Tento jcv popisujě
kons{antníje ncjen podíl jcdnotlivýclt
maternatickévyjádřeni vyotlázi z predpoklabu,
rovnicí:
alel. To lze vyjádřitjedrroduclrou
ale takétiekvencepříslušných
genotypů,
P+q=1
alely (A) a q frekvcncerecesivníalely (a).
dorninantní
kde p je Íiekverrce
vyjádřírrredesetinnýrnčíslernnebo
Tento zápis platí pro případ,kclyŽ poměrnézastoupení
v procenteclr, tnůŽe'treuvedený vztah
zlomkem' Pokud ;'..h";" uy.'aáriti fiekverrci ale|
zapsat:
P+q:100%'
gerrotypů:
snadnoodvoditzastoupeníjednotlivých
,
Z frekverrcealel rnůŽetne
aleluje p .p: p,. Protohodnota
rresoucídornirranttrí
garnet
dvou
setkání
1) Pravděpodobnost
(AA) Stejni iak hodnota q' udává
p2 udává frekvenci dominantních homozygotů
irekvenci recesivníchhomozygotů(aa).
a drulrá recesivníalelu,
tresedotninanttrí
2) Pravděpodobnostsetkánígalnet,,Ái"nzjedna
udává frekvenci heterozygotů
je dárravztahetn(p q) + (q p) : 2pq. Tato irodrrotazároveti
v danépopulaci.
jedrréi součet
a recesivníalely je rovnojedné,musíbýt roven
dorninantní
ProtoŽezastoupení
genorypů:
vŠeclr
fr.ekvcrrcí
pt+2pq*q2:1
populace ajetrratenratickýrnvyjádřenínt
Uver|errývztalr vyjadřuje gerrotypovoustruktunr
j.ho odvozenílze ověřit i utnocněnítn
součtuptq:
Hardyho-Weinbergova ,ářon'u'
(p+q)':p-+2Pq+qv panrnikticképopulaci, vyplývající
Uvederrý zákon vyjadřujc genetickou rovnoválru
a recesivníalely.
dotninantní
zastoupení
z konstantní1ro
je dostatečněpočehrá,abyclrorn Hardyhopanrniktická,
Ačkoliv Iidská populace není
jednotlivých gerrotypů.Týká se to
Weinbergůvzákon rr-rohlivyužítk odhadu frókuenc"
VyuŽití výšeuvedenýclrvztahůdokumentujírrejlépe
i genetickypodrníněnýchon"'r',ocnění.
dva příklady.
následující
Příklad 1:
Vpanrrrikticképopulacibylozjištěrro9oÁrecesivníclrlrorrrozygotů(aa).Vypočtětep
(Aa).
(AA) a lreterozygotů
horrrozygotů
(tj.frekvenci)dórnrnantních
';
hodnotě q,.
lreboli 0,09 (vyjádřeno desetirrnýnrčíslern)odpovídá
l.š|l:#,#:\
pona q2: 0,09,pak frekvencerecesivníalely je
q1:r/0,09:0,3.
:
alely lze
alel v populacip|ati,Že p + q 1. Frekvencidornirrantní
zastouperrí
b) Pro poměrrré
hodnotup:
vypočteme
jako p: 1 - q.V našempř.ípadě
protovyjádř.it
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p:1-0,3:0,7
činí:
horr.rozygotů
Zastoupení
:
0
,
7
"
:
0
,
4
9
'
P'
c) Frekvenciheterozygotuudává lrodrrota2pq:
2 p q: 2 . 0 , 3 . 0 , 1 : 0 , 4 2 .
jstlle zjistili. žepollrěrnézastoupenígerrotypů
v populacije 49 % dorninantních
d) Výpočtetrr
a 9 7orccesivníclrlrorr'rozygotů.
42,Á heterozygotťr
lrornozygotů'
Příklad 2:
přenosetn,postilrujezhrubajednolto
recesir,nítn
s autozotrrálně
Cystická ťtbróza,onetnocnění
z250O jedinců (znatnenáto, Žefrekvencevýskytu této choroby vpopulaci je 1/2500).
recesivníaIely).
(tj. zdtavýclrpřerrašcčťr
Vypočtětepodí1lreterozygotů
2:
Řešenípří|<laclu
jsou recesivníhorrrozygoti'odpovídáfrekverrcevýskytu clrorobyhodnotě
a) Protožepostižerrí
ct-.

P r o t oq : ^ / t l z s 0 0: 1 / 5 0 .
(nerrrutovarré)
alelyje P: 1 - Q: 1 - 1/50: 49150.Hodrrota49150
b) Frekvencedonrinalltní
49150= 1.
je velrniblízkájedné(podílzlotnkučiní0,98),protoji |zezaokrouhlit:
c)Frekvencepř.enašečů(heterozygotťr)jeZpq--2.1.1/50:2150:1l25.Yýs\edekukazuje,
alely pro cystickoufibrózu.
pětadvacáýčlovčkr, našípopulaoijc přenašečern
Že I<aŽdý
dobře počítat.
jsou
přizpůsobetta
aby
s nirrribylo tnožrré
tak,
Poznánrka:Číslau příkladu2
Ve skutečnostije podíl jedincťr postiŽerrýclrcystickou f-rbrózou ve středoevropských
poněkudnižší.
popu1acích

c)l

strukturypopulace
Zmčnygenetické

EclttardKočtirelr
genetikyFN Motol a2.LF UI( Praha
Ústav biologiea lékařské
a v zásaděnetněnnézastoupení
zákorrpřeclpokláclárovtrováŽné
Ačkoli I-Iardylro-Wcirrbergťrv
se gcrrctickástrukturapopr-rlacc
podrrrínkáclr
jcdrrotlivýcitalcl, resp. genotypů,v reálrrýcl"r
kterévedou ke ztrrěnánr
procesůtrr,
inění pťrsobenítlrťrzrrýchtaktorů.I( rrejvýzrrarrrnějšírr-r
j cdnotlir.ýciralcl, patří:
Íi.ekverrcí
1) Mutace, které lze porlaŽovatza náhoclnou a lleusl1lěrněnouznrětru genofypu. Jejicit
alela na reccsir,nínebo traopak.Tak se tnůŽevlir,etr-t
prostř.edrrictvítn
se mění clorl'ritlanttlí
zvýšitv poprrlacifrekvencejednéz a|cl.
počtr'r
rr'rutací)
tnutace(popř.většího
náhoclné
alele
dornirrantrrí
vzniká lrrtttacínová alela, která je vůčist'ávající
V někteýclr pr'ípadecir
později
(Its)
jejíŽ
zřejrně
vzrrikla
alela
Př.íkladctlmťtŽcbýt krevnískupirraB,
kodotninantní.
něktcrých knrcrrů
B
u příslušníkti
skupirry
absetrce
to
naprostá
rreŽ alely I'\ a i0. Dokláciá
tčclrto Indiánů
př.edkové
Sevcroalnerickýcha kanadskýclr Incliánů.Přeclpokládá se, Že
kontirrerrtclříve.než seupůvodrríasijské
přicestovaliBelrringovouúŽirrou-.naallerický
populace vytvoř.ilairiutací alela Itj. Uvederrýpříklad ukazu;e,Že tnutacetnolrou zvyšovat
genetickouvariabilitu populací.
2) Selekce r'rebolivýběr jeclůleŽiým faktoreln,rrajclroŽ evolučnívýznanr rrpozor.nilijiŽ
selckčrríci.r
ClrarlesDarwin a Alti.eclWallace. Některéalely vzniklétlutacemijsou působetrítrr
Tyto ztněny se týkají zejrnénamutací
procesťtdříve či později z populace elir-trinovátly.
prostředínebo omezujícíclt
jedirrce
podrrrínkárrr
přizpůsobitse lnětrícítl-t
sclropl-tost
sniŽujícíclr
zatírrrcopodíl
.1ehoplodnost. Zastoupclrítnutantníalcly sc v těchto pr'ípadeclrsniŽuje,
alely vzrůstá.
netntttované
vzniknout také a|ely, kteró svého rrosite1ezvýlrodní. Selekční
Mutací r,šak trroi-tol-t
v totrrtopřípadčnllltovanoualc1u prelcrrtjí,Proto se bělrem rrěkolika getrerací
trrcchatristrry
alely v populacivýraznčzvýší.Selekce tak umožňujevýběr genotypů,
frekvetrcet-nutované
populacenejvýlrodnější'
kteréjsou prrr pr'ežití
kladný ani
pouze tzv' neutrálnímutace,kterépro svó nositelerrenrají
Sc]ekcinepocllélra.ií
jedné nebo
Příkladenl trrohoubýt rllutacc, ltter.ésice rnění zastoupetrí
záporrrý význat-t-t.
stejnájako
zůstává
ellzylT}u'avšakcnzytnováaktivita
1irrv určitérn
několika trráloatninokyse
forrny.
u netnutovar-ré
popř. stčhoválrí)jedinců te dalšírnvýznarnnýll faktorenr
3) Migrace (přernist'ovárrí.
ovlivňujícírnzlrrčnyfrckvetrce1ednotlivýchale1' Poprrlacetrctlíuzavřerlý systóm a občas
jedinci z jinýclrl
(errrigrují)
nebo ji rraopakroztrrnoŽí
opr-rstí
se stává, Žcji nčkteřípř.íslušrríci
rrebo
rrrěnitv závislostina trrířcemigracejcjíchnosičů
populací.Zastoupeníalcly se tak rr.růŽe
tla rozsalruimigrace jedincťrz 1inépopulacc.
4) Nálrodný posun genetickérovnoválry neboli genetický drift se uplatriujev nepříliš
(tvořenýclrjen několika desítkanriaŽ stovkanrijedinců).Při neve|kérn
popLrlacíclr
početnýclr
Žc některé
sc zvyšujepravděpodobnost,
počturodičůvzniká porněrnětrrálopototrlků,čírrrŽ
alely rreburloupř.edány do dalšígenerace.Tak se stává,Žejedrraz alel převládrrca drulrápo

vyrrrizí.
několika getreracíclr
Sledujerne-lipočtyvrhů,kdy padrre
lrodurrrrncí.
k opakovarrétnu
př.irovrrat
lze
drift
Genetický
rubová a lícovástratratnitlce'zjistíme'Žc po tisícilrodcci.rse bude počctnípolněr ,,rubovýclr..
1000krát
blíŽitpodílul : 1 (tedyzhruba500 : 500).Pravdčpodobnost,žeby
a,,lícovýclr..vrhťt
je
však
Flodírne-li
jen
nizká.
jerr
velrrri
za seboupadlavŽcly rubová (rrebo lícová)stranatnincc,
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ciirleko vyšší.Tak trrťtŽcv nepočetnýclr
rr.rincípollzc 1Okrát, jc tato pravc1ěpodobnost
jcdna
selekcí.Proto Hardy-Weirrbergův
tttliž
by
byla
elitr.iinor,ána
Z alel vyll.lizet,
populacíclr
clriftuzarrec1batelrrý.
zákorrplatípouze pro velképopulace,kdc je vliv gerretickélro
I{yclrlostznrěrr podílťrtednotlivýclralel r'livetrr tllutace, se1ekcenebo rnigrace tlrůŽetne
vyjádřit polnocí zvláštrríclrkoeÍicientů(lnutačnílrokoef-rcienru,selekčrríhokoeficientir
a koeÍlcielltu etrrigracc,l.eSl].irrrigracc).Tyto ilodrroty tlátn utrroŽníocllradrroutpodíl
(v př.ípadě,
Že frekverrcepříslušných
jednotlivýchgcnotypů,resp.alel i po tnnolragctrcracíclr
vyjádřit,
Naproti tonru genetickýdriÍt nelzc kvatrtitativrrě
ztrrěrrzůstávástále kotrstatnttrí)'
nebot'jde o procesryze stoclrastický.
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Genomika a příbuzrrédisciplíny

Eduard Kočáreli
gerretikyFN Motol a2. LF UK Pralra
lékal'ské
Ústav biologiea
objevy např.elolrru20. aZit. stoletívyvolávajídojetn,Že rnolekulárníbiologie.1iž
Senzační
poznatky
řekla lidstvu vše,co rnělo být sděleno,a nytrístačí
.jen aplikovat nashrotrrážděné
všakdosavadnívýsledky projektu lidskéhogenomu (HGP) přinášejí
v praxi. Vc skutečnosti
daleko více otázek rrežodpověclí(viz téŽsarnostatnýtcxt). Je třeba si uvědotnit,Že dosud
znánrc pouze z většíčástisekvenci lidskélrogenolnll,rrikoli skutečrrývýznan všechgenů.
kódujícíoblasti(orrěclr20 - 30
ana|ýzaocllralilaV genolnupravděpodobné
Ačkoli počítačor,á
tisíc genů- viz sanrostatnýtext o lidskóm gerromu).trejstlredosud sclropniobjasnitfunkci
jejicli protcrrrovýchprocluktů.Llledáníodpovědírratyto otázky nebude v Žádnérnpr'ípadě
snadné.
jednotlivýclr
Že Í'urrkce
znakůkornplikt1etakéskutečttost,
Našepozrránípřerrosudědičrrýclr
vcdoucíke vzniku
př.errrčny
genůie navzájem doplriují a ovlivňují.Tak např..biocilerr'rické
enzyrny.Existujítaké
příslušrré
palna rrrolekuiyjsou ovlivňovárrysériígerrůproclrrkr.rjících
Tato zjištěníznačtlě
proteiny'jimiŽ ovlivňujíťunkcijinýclrgerrů.
g.ny, kteró kóduií rcgulační
Že
choroby.Ukazuje se, čistěmonogerrních
žkonrplikovalapohleá rragerretickypodrrríněrré
výsledkerrrsloŽitýclr
chorolr je velnri málo. Ve většiněpřípadůjsou pro-jevyo11e111oc11ění
prostředí.Protoje větširragerieticky
s faktoryvnější1ro
alel tntrolragerrův korrrbirraci
irrterakcí
text).
chorobř.azenatnezi clroroby multifaktoriální (blíŽeviz satnostatný
podn'ríněrrýcl.r
Genomika a jejívýznam
Molekulárrrěbiologicképoznánína totnto poli vedlo ke vzniku tnoderníhovědnílrooboru
pojctí. Jelro náplrrí
gerrctiku v půr'odnítrr
zvatréirogenomika, jerrŽ postupně rralrrazr-r.;e
pohled
na gcnornjako
je studiuni Strukturya ťunkcecelýclr genornů.UnroŽriujekornplexrrí
jejiclr Íurrkčrrí
provázanost.Tírn př.ispívánejen
na sloŽitou Soustal,ugerrůa dokunrerrtujc
c1rorob,ale také rrapř'
podrníněných
geneticky
vysvětlení podstaty trrtro1ra
k ucelenérr-ru
k objasněrrí.uóluční"1'vztairůrrrezirůzrrýtniorganisnry(to je náplri tzv. srovnávacínebo
gelrorrriky).
kornparativrrí
Velký význam bude rnítv blízkébudoucnostitakó farmakogenomika, jcjínrŽúkolcrnbude
pacierrtůrrr.
uyuoj individuálně účinnýclrléčiv,která buclou ,,šita 1]amíru.. korrkrétnírn
ZrrarrrenáLo, žeburjourespcktovatkonkrétnípolymorfrríÍbrrnyjc.;ich enzytnůa dalšíclr
procesech.V budoucrrostiby
léčiva v detoxifikačrrícir
v trretabo1istrru
proteinůangaŽovaných
jenom
účinky
se proto1iŽnenělo stát,aby se u pacictltapo aplikacilékuprojevilynežádoucí
vybavení)špatrrě
jedirrecdatroulátku (vzhledemkc svémucnzytnovétrru
proto, Že přís|ušný
srráší.
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Transkriptomika a Proteomika
expresnígerrovóčipy
dobčumoŽňujímolekulárněbiologickétrletody,zejrnérra
V současné
tzv' transkriptonru, tj' souboru všeclr rnolekul RNA, vytvořenýclr
kornplexnívyšetř.ení
transkripcív clanétnobclobívývoje btrňky.Do tétoskupiny řadírrrcnejerrtnolekuly RNA,
které síouŽíjako předloha pro syntézuproteitrů'ale také rnolekuly RNA, které rrejsou
překládány (zejménarRNA a tRNA). Ana|ýza transkriptornupodává př.eh|edo zněnáclr
buněk, s vývirrernorgatristnunebo s patologickýrni
genovéexpresesouvisejícís difererrciací
vztalryjednotlivých
takéobjasňujevzájeninéfunkčrrí
p,o..,y v btttice.V t-nnohapř.ípadeclr
genů. Podrobrié studiurrr transkriptotrru se stalo náplní nové disciplíny zvané
transkriptomika.
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uplatriujetaképroteomika, disciplína,která zabývá
se v současnosti
Kr.ornětralrskriptorniky
studierrrproteomu. Pod pojneln proteoln rozutnítrresoubor všech protcirrovýchrnolckul
buriky. Proteorrrikaje důležiýtn
vzriiklých trarrskripcíl{NA v darréfázi vývoje příslušrré
spojovacírnčlánkernrrrezi bioclrerniía genot-nikou,rcsp. moleku1árníbiologií. Někteř.í
odbornícivyčleňujíz protcotltuještětzv. metabolom,tj' souborvšechproteirrovýchrnolekul
procesyv danéburice.
ktcréřídírr'retabolické
(zejrnérra
enzyrr.rů)'
genomem' transkriptomem a proteomem ncní jedrroznačný.
mezi
Vztah
jc genorrrvčtširryburrčkstejný.Výjirnku tvot'ínapř. lidské
orgatristnů
U tnnolrobuněčnýclr
kde dochází
systétnu,
jádro nelrrají,rrcbourčitéburiky imurritrrího
erytrocyty,kterébuněčné
protilátek
specifickýclr
tvorbu
urrroŽňují
gcrrů,
které
některých
ke specif,lckýrnpř.estavbárn
a jinýclr lnolekul.
proteom, popř..rrretabolotnse mohou i v jedinérnorganisrrru
Naproti totnu tratrskr.iptorn,
výrazně lišit v závislosti rramorfologii a funkci konkrétní tkáně. Navíc proteom
(rnetabolorn)atranskriptorrrreprezentujípouhou část .,geneticképarněti..buňky, zatítlco
genom obsalrujetaké rrckóclujícíúseky, které se při syntézeRNA, resp. proteinůnrjak
ncup1atňují.
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perspektivygenomiky
Projekt lidskéhogcnomua současnó
Eduard Kočáre]t
gerretikyFN Motol a2.LF UK Pralra
Ústav biologiea lékař.skó

V sorrvis1ostis pokroketn a postuptrouautonratizacítl-rolekulárněgerretickýchnletod byl
v leteclr 1985 - l986 poprvó zfbrrrrttlovánzánrěr prostuclovatsekverrcl celého lidského
včdeckých
z nejrozsirlrlelšíclr
gellolllu.Roku 1990byl vc Spojenýclrstáteclrodstartovári1ederr
získaloznačetrí
projektťr
v historii.V arrgličtinč
,,Human Gcnome Project..(IIGP).IIlavrrím
jeho gerrtr'
fuIrkcevšecl.r
genollllla objasrrění
lidského
úkolernprojektubylo nejcn zmapování
jrrrerrujme
bakterii
Z niclr
organistnů.
některýclrdalšíchrr.roc1elovýclr
ziletakéstudiutngetrorrrů
SaccharonT,ces
kvasinku
Íhalianct),
(Arabic|opsis
huseníčck
Iischerichiu c:oIi, rostlitrtt
cerellisiae,octotnilku (Drosophilu ntclctnogasler)'lrlísticlCaenorJtabditiselegans a rrryš(Mus
Jtrlenovatróorgatristnysc jiŽ po lóta vyuŽívají1ako experirnelrtálníobjekty
ttttt'scttll,ts).
r, bio1ogickýclrlaboratoř.íclr.
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Cílcm HGP bylo přeclevšírlr:
DNA na tirolckulinríúrovrri:
všcc|rnygclly V lic1ské
rderrtifikovat
- určitpořadíasi 3,2 rniliardnuklcotidťr'
kterétvoř.íliclskouDNA;
- uloŽitzískarlé
infortllacedo databází;
' vyvtnoutryclrlcjšía výkollnčjší
rlietodysekvenov1rrrí;
- vyrlinoutnástro.1e
pro arlalýzuzískanýclidat o lidskólll genol-I1u;
zabýl'at se etickýrrri,právtrítrria sociálrlítli otázkarlri (ELSI, eÍhicul,legttl, ancl socictl
geriotllt.
lssztcs),kterésouvlsejís projektcrn1idskélro
Do studialiclskéhogc1lol1lllsc zapojilo trrnoholaboratoříve Spo.jcnýclrstáteclri v zahrarričí.
o'/.Energy)
atnerickýrriUř.adenrpro encrgii (DoE, U.S, Dapat'ÍntenÍ
Projektbyl koordinor,átr
celého
orgarrizircí
o.fHeultll).Zastřešující
InstiÍtttas
a NárodnílrriÚrstavyzdraví (the Nttticlltct|
Francisem
genomu
Ťízený
pro
lidskélro
výzkurrr
institut
Národní
projektusc stal arrrcrický
Collinsem (narozenI950).
firrrraCelcra
atr.rerická
soukr.otrrá
ťrl<olu
pracoVatna stejIrónrr.ýzkutlnétrr
Současnčz'ača|a
(narozetr
1946).
poclvedcnít-t"t
Jo|rnaCraiga Ventera
Genomics(v l{ockvillev Marylarrdu)
plátror,1ttr
na 15 let. irle tcclrnologický pokrok a vzájerrrrrai
Projekt I IGP byl pr-ivodrrč
uryclrleníprací.ProtojiŽ 26" června
skupirrvcdla k výraztrétllLt
konkurenceobou řešitc|ských
kotrsorciaa zástupcifirrny Celera dokorrčení
př.edstavite
lérrrezirrároclnílro
roku 2000 ozrl1rrrlili
jako ,,denG...
předběžné
verzc sekvencclidskéhogel1olllu.Tento den bývá označován
odbornýclrčasopisechNature a Scietrcepublikovárry
V ťtnoruroku 2001 byly v prcstiŽrríclr
články obou týnlů s prvnítrri ukázkarni výslcdkťr.Tyto události bývají označovány
nrilníky vývoje biologického pozrrárlí oclobjevtr dvoušroubovicovó
za nejvýznaLrrně.iší
strukturyDNA v roce 1953.
Ačkotiv byl výsledek předbčŽnóho přcčterrílidského genolnu široce nredtalozovátr
jako závěr projektu či dokonce jakósi završeníbiologického poznání,
a itrterpretovár.r
o%sekvencíbohatých na geny
skutcčnostjc poněkucijirrá. Ke dni ,,G.. bylo přečtcrro90
genol]]u
pi.ečterrérrr
a pouze 70 % sekvencíchudýclrna geny. Není proto divu, že v ťrdajrlč
nukleotidů
by1a
cxistor,aly statisíce,,lIeZeI...Dodatečrrěbylo zjištětto,žepozice tntrolra
chybněurčcnaa l,rrěkteďch případecirdošlodokoncek prolrozenícelých úseků.
jiŽ
i nadále. Proto bylo rr.roŽno
genolTluvšak velmi rychlc pokr.ačovaly
Práce rrapřečtcrrí
o trecelétř.i roky později - v dubnu 2003 prezetrtovatvýrazně zpřesnčnouverzi lidského
genomu.K totnuto datu byly sekvencebolraténa gelly přečtenyz99 Y, a sekvctrceclrudé
sekvencetni.
repetitivrrírni
na geny z80 oÁ.Bylo doplnětrotnnolrodlouhýclrúsekůtvoř.enýclr
jedrrotlivých
dříve
nrnoho
sekvencí
Pr'itorn
rruklcotidů.
Výrazně se zvýšila př.esnost',čtel]í..
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povaŽovallýcbz'ageny bylo iclcntifrkol,ánojako pseudogerry(t1' sekr,encepřiponrínající
gcrry,avšakrrcvytvářející
Žádrrýprotcinovýprocluktani trarrskriptRNA).
Současnýstav poznánítidskéhogenomu
Za gcnotrrpovaŽujetlesouborl.šechnrolekulDNA obsaŽerrýclr
v bul'rce'resp. V orgatristnu'
Př.itotlrozlištljeme:
1. .|aclernÝgenonr(tj.sotrborvšeclr rnolekuljaclerné
DNA).
2. MimojadernÝ genom (rrčlověkaa ostatních
Živočichťr
souborrrrolekrrl
DNA př.ítornnýc1r
v trritoclrondriícli).
"I.otopojctígenolnllse r'ýraznčlišíod starší
defirrice,podle nížbylgenolnporrhýrn,,souborem
genti..a někdy byl dokonceveltli nešt'asttrě
ztotoŽrlor,átr
s genotypct-tl.
jc tvoi.en3,2 miliardami nukleotidovýclrpárů a obsabujccclkctn 20 - 30
Lidský gc1]o11]
tisícgcnů(přeclzapočetítlr
IIGP sc přcdpokládalo,
Žepočetgerrů
se pohybujeokolo 100000).
jc
jcaich
Přel<r'apit
počet
genů,
podíl
genollu' kteý rrepř.esahuje
nc1cn
také
ale
sekr,cncí
V
ý
|,5 oÁ. Proto sc trášgetrotrrčastotlretafbrickypopisujejako ,,rozsáhlá poušt' s oázami
gcnů...Zbýva1ících
98,5.% tvoří nekódujícísekvence,znichŽ ténrěřpolovirrapřipadá
na sekr,ence repetitivrlí.V rozdílnérnrozsalru a sekvetrci nekódu.]ícícliúseků se také
projcr,ujeirrdrviduirlní
nejr,ýraznčji
variabilita lidskýclr jedinců.Za zninku také stojí' Že
v Iidskérn
genolnubylo nalczcnoaž5 o%sekverrcí
původu.
viror,ého
Atri uvc.detr1r
clatavšak ncsvčdčí
o toln, žeby byl lidský genolr'rzceIa ,,př.ečten..'
Problétiry
působízejrrrénaasi 20 ,%,zbývqícíclrrepetitivníchsekt,encí,jejichŽ osekvenor,ánínení
jedrrodirclré.
DůleŽité
produktyvšeclrrralezerrýcir
genů,ale
bude takó oclhalitrlejerrproteinové
zjistit. při ktcrýclr proccscclrseuplatriujía jak intcragujísprodukty ostatníchgcnů.To
jako genomika. Jak jc vidčt,práce
rrově vznil<lér'ěclnídiscipliny označované
.jeťrkolerrr
gellolllll Jc l' současnostivíce neŽ dost. Proto se clokotrčerrí
projektu
na rozlr.rštění
rrepřcclpokládá
arriv rocc 2010.
Význam př.ečterrí
lidskéhogcnomu
Projektlidskóho gcl1ol]ltlpřincsljiŽ nynípř.irlejrlrenšírn
dvakriltvícepoztratků
rrežsc pťrvodrrč
VytlŽití
pt'irozetlě
očckávalo.
těchto clat má
největšívýznatl pro rnedicír-ru.
Na základě
poznatkůz IIGP sc rozvíjí a zkvalitriuje diagnostika monogenníclronenrocnění,ale
zlepšuje se i včasná diagrrostika genetic|iýclrpředpokladů k určitýrn onemocněním
m u ltiÍ'a|ito
ri áln ínr.
ÚspčchyHGP však tnůŽetne
slec]ovatnejen na poli diagnostiky,ale takév oblasti léčby.
Předpokládásc, žcvýsledkůbude lloŽrrévyuŽítk rozvoji nových metod genovéterapie.
poznárrígenolllu utlroŽnívývoj racionálníclr léčiv,která
však rozvoj korr.rplcxrlí
Současrrě
pouze na postiŽené
bucloupťrsobit
orgárrya llebudouvyvolál,atrrcŽádoucí
reakcc organisnru.
Výrazerrr tolroto pokroku je také vznik tlové specializovarré discipliny zvané
JejímŽúkolenrbudc vyvoj indir,iduáIněúčinnýchléčiv,která budou
Í.arrnakogenomik:t.
pacicntťrrn
(s olrledenl trakonla.étrrí
po|ynrorfrlíťomly jejiclr
.,šitatla ttlíru..kor,rkrótrrírrr
proteitrťr
angaŽol,aných
v tr"retabolistrru
etlzytlťta dalších
léčiv).
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