
Czym Jest Genetyka  I Dlaczego Trzeba Ją Poznać 

Witamy w złożonym i fascynującym świecie genetyki. Genetyka polega na cechach fizycznych i kodzie 

starannie ukrytym w DNA, który dostarcza plany budowlane dla dowolnego organizmu. W tym 

rozdziale wyjaśniono, czym jest dziedzina genetyki i co genetycy robią. Otrzymasz wstęp do wielkiego 

obrazu i rzut oka na niektóre szczegóły z innych części. 

Czym jest genetyka? 

Genetyka to dziedzina nauki, która bada, w jaki sposób cechy przekazywane są z pokolenia na 

pokolenie. Mówiąc prosto, genetyka wpływa na wszystko o każdej żywej istocie na ziemi. Geny 

organizmu, fragmenty DNA, które są podstawowymi jednostkami dziedziczności, kontrolują to, jak 

wygląda, zachowuje się i rozmnaża. Ponieważ cała biologia zależy od genów, ważne jest zrozumienie 

genetyki jako podstawy dla wszystkich innych nauk, w tym rolnictwa i medycyny. Z historycznego 

punktu widzenia genetyka jest młodą nauką. Zasady regulujące dziedziczenie cech przez jedno 

pokolenie z drugiego zostały opisane (i szybko utracone) mniej niż 150 lat temu.  Około przełomu XX 

wieku odkryto prawa dziedziczenia, wydarzenie, które na zawsze zmieniło biologię. Ale nawet wtedy 

znaczenie gwiazdy genetyki, DNA, nie było zrozumiane aż do lat 50. XX wieku. Obecnie technologia 

pomaga genetykom przesuwać kopertę wiedzy każdego dnia. Genetyka jest ogólnie podzielona na 

cztery główne poddziały: 

 Genetyka klasyczna: opisuje, jak cechy (cechy fizyczne) przekazywane są z pokolenia na 

pokolenie. 

 Genetyka molekularna: badanie chemicznych i fizycznych struktur DNA, jego kuzyn RNA  i 

białek. 

 Genetyka populacyjna: bierze genetykę Mendla (czyli genetykę poszczególnych rodzin) i 

podbija ją, aby spojrzeć na skład genetyczny większych grup. 

 Genetyka ilościowa: wysoce matematyczna dziedzina, która bada statystyczne zależności 

między genami a cechami, które kodują. 

W świecie akademickim wiele kursów genetycznych rozpoczyna się od klasycznej genetyki i przechodzi 

przez genetykę molekularną, z ukłonem w stronę populacji lub genetyki ilościowej. My  podążymy tą 

samą ścieżką, ponieważ każdy podział wiedzy opiera się na tej poprzedniej.  

Genetyka Klasyczna: Przekazywanie Cech Z Pokolenia Na Pokolenie 

Genetyka klasyczna to stara szkoła - oryginalna forma genetyki i pod wieloma względami wciąż 

najlepsza. W jej sercu genetyka klasyczna jest genetyką jednostek i ich rodzin. Koncentruje się głównie 

na badaniu fizycznych cech jako dublerów dla genów, które kontrolują wygląd lub fenotyp. Gregor 

Mendel, skromny mnich i naukowiec pracujący w niepełnym wymiarze godzin, założył całą dziedzinę 

genetyki, chociaż jej nie znał. Mendel był ogrodnikiem z niepohamowaną ciekawością, miał dobrą rękę 

do roślin . Jego obserwacje mogły być proste, ale jego wnioski były oszałamiająco eleganckie. Ten 

człowiek nie miał dostępu do technologii, komputerów i kalkulatora kieszonkowego, ale z dużą 

dokładnością określił, jak działa dziedziczenie. Genetyka klasyczna jest czasami określana jako:  

  Genetyka Mendla: Rozpoczynasz nową dyscyplinę naukową, dostajesz ją nazwaną po tobie. 

Wydaje się być fair. 

 Genetyka transmisji: Termin ten odnosi się do faktu, że klasyczna genetyka opisuje, w jaki 

sposób cechy przekazywane są lub przekazywane przez organizmy rodzicielskie na ich 

potomstwo. 



Bez względu na to, jak je nazwiesz, klasyczna genetyka obejmuje badanie komórek i chromosomów. 

Podział komórki to maszyna dziedzicząca. Ale nie musisz rozumieć silników spalinowych, żeby 

prowadzić samochód, prawda? Podobnie, możesz zanurzyć się prosto w dziedziczenie i pracować nad 

bardziej skomplikowanymi formami dziedziczenia, nie wiedząc nic o podziałach komórkowych. 

(Nawiasem mówiąc, Mendel nie wiedział nic o chromosomach i komórkach, kiedy to wszystko 

wymyślił.) Genetyka seksu i reprodukcji są również częścią klasycznej genetyki. Seks, podobnie jak 

męskość i kobiecość, determinowany jest przez różne kombinacje genów i chromosomy (nici DNA). Ale 

temat seksu staje się jeszcze bardziej skomplikowany (i interesujący): środowisko odgrywa rolę w 

określaniu płci niektórych organizmów (takich jak krokodyle i żółwie), a inne organizmy mogą nawet 

zmienić płeć ze zmianą adresu. Genetyka klasyczna zapewnia ramy dla wielu subdyscyplin. Doradztwo 

genetyczne zależy w dużym stopniu od zrozumienia wzorów dziedziczenia, aby interpretować historię 

medyczną ludzi z perspektywy genetyki. Badanie zaburzeń chromosomowych, takich jak zespół Downa, 

opiera się na biologii komórki i zrozumieniu tego, co dzieje się podczas podziału komórki. Forensics 

wykorzystuje również genetykę Mendla do ustalenia ojcostwa i ustalenia, kto jest kim z odcisków 

palców DNA 

Genetyka Molekularna :  Chemia Genów 

Genetyka klasyczna koncentruje się na badaniu wyglądu zewnętrznego, ale badanie faktycznych genów 

podlega podtytułowi tytułu genetyki molekularnej. Obszar operacji dla genetyki molekularnej 

obejmuje wszystkie maszyny, które obsługują komórki i produkują struktury wymagane przez plany 

znalezione w genach. Skupienie genetyki molekularnej obejmuje fizyczne i chemiczne struktury 

podwójnej helisy, DNA, które rozpadają się w całej okazałości. Wiadomości ukryte w DNA (twoje geny) 

stanowią instrukcje budowania twojego wyglądu i wszystkiego, co dotyczy ciebie - od tego, jak działają 

twoje mięśnie i jak mrugają twoje oczy do twojej grupy krwi, twojej podatności na określone choroby 

i wszystko pomiędzy. Twoje geny ulegają ekspresji w złożonym systemie interakcji, który rozpoczyna 

się od skopiowania wiadomości DNA do tymczasowej formy zwanej RNA. RNA przenosi komunikat DNA 

poprzez proces tłumaczenia, który w istocie jest jak wzięcie planu do fabryki, aby poprowadzić proces 

produkcyjny. Jeśli chodzi o twoje geny, fabryka produkuje białka (z planu RNA), które składają się w 

złożony sposób, aby cię stworzyć. Badanie ekspresji genów i tego, w jaki sposób kod genetyczny działa 

na poziomie DNA i RNA, jest uważane za część genetyki molekularnej. Badania nad przyczynami raka i 

poszukiwaniem lekarstwa koncentrują się na molekularnej stronie rzeczy, ponieważ mutacje 

występują na poziomie chemicznym DNA. Terapia genowa, inżynieria genetyczna i klonowanie to 

wszystkie subdyscypliny genetyki molekularnej. 

Genetyka Populacji : Genetyka Grup 

Ku wielkiemu rozczarowaniu wielu studentów genetyka jest zaskakująco matematyczna. Jednym z 

obszarów, w których wykorzystywane są obliczenia do opisania genetyki populacyjnej. Jeśli weźmiesz 

genetykę Mendla i przyjrzysz się wzorom dziedziczenia różnych osób, które mają wspólną lokalizację 

geograficzną, masz genetykę populacyjną. Genetyka populacyjna jest badaniem genetycznej 

różnorodności podzbioru określonego gatunku. W gruncie rzeczy jest to poszukiwanie wzorców, które 

pomagają opisać genetyczną sygnaturę konkretnej grupy, takie jak konsekwencje podróży, izolacji (z 

innych populacji), wyborów godowych, położenia geograficznego i zachowania. Genetyka populacji 

pomaga naukowcom zrozumieć, w jaki sposób zbiorowa różnorodność genetyczna populacji wpływa 

na zdrowie osób w populacji. Na przykład gepardy to chude koty; są demonami prędkości Afryki. 

Genetyka populacji wykazała, że wszystkie gepardy są bardzo, bardzo genetycznie podobne; w 

rzeczywistości są one tak podobne, że przeszczep skóry od dowolnego zwierzęcia nie zostanie 

odrzucony przez żadne inne zwierzę. Ponieważ różnorodność genetyczna gepardów jest tak niska, 

biologowie ochrony przyrody obawiają się, że choroba może przeniknąć przez populację i zabić 



wszystkie osobniki tego gatunku. Możliwe, że żadne zwierzęta nie będą odporne na tę chorobę, a 

zatem żadna z nich nie przetrwa, co doprowadzi do wyginięcia tego niesamowitego drapieżnika. 

Opisanie genetyki populacji z matematycznego punktu widzenia ma kluczowe znaczenie dla medycyny 

sądowej . Aby wskazać wyjątkowość DNA jednego odciska palca, genetycy muszą pobrać próbki 

odcisków palców u wielu osób i zdecydować, jak często mogą występować poszczególne wzorce. 

Medycyna wykorzystuje także genetykę populacyjną do określenia, jak powszechne są poszczególne 

mutacje i do prób opracowania nowych leków do leczenia chorób. 

Genetyka Ilościowa : Pomiar Siły Dziedziczności 

Genetyka ilościowa bada cechy, które różnią się w bardzo subtelny sposób i wiążą te cechy z 

podstawową genetyką organizmów. Cechy takie jak zdolność do odnajdywania u psów, wielkość i liczba 

jaj u ptaków, a prędkość biegu u ludzi są kontrolowane przez kombinację całych pakietów genów i 

efektów środowiskowych. Z natury matematycznej, genetyka ilościowa wymaga dość złożonego 

podejścia statystycznego, aby oszacować, w jakim stopniu zmienność danej cechy wynika ze 

środowiska i ile jest w rzeczywistości genetyczna. Jednym z zastosowań genetyki ilościowej jest 

ustalenie, jak dziedziczna jest dana cecha. Ten środek pozwala naukowcom przewidzieć, w jaki sposób 

potomstwo się pojawi w oparciu o cechy organizmu rodzicielskiego. Dlatego genetyka ilościowa jest 

intensywnie wykorzystywana w rolnictwie do hodowli roślin i zwierząt. Dziedziczność daje pewne 

wskazanie, jak bardzo charakterystyka (np. Plon) może się zmienić, gdy stosuje się selekcyjną hodowlę. 

Ostatnio genetykę ilościową zastosowano w procesie zwanym analizą QTL, który szacuje, ile genów 

kontroluje określoną cechę. Szacunek uzyskany za pomocą analizy QTL połączono z 

sekwencjonowaniem. 

Życie W Życiu Genetyka 

Codzienne życie genetyka może obejmować pracę w laboratorium, nauczanie w klasie i interakcję z 

pacjentami i ich rodzinami. W tej części dowiesz się, jak wygląda typowe laboratorium genetyczne i 

poznasz szereg ścieżek kariery w dziedzinie genetyki.  

Odkrywanie laboratorium genetycznego 

Laboratorium genetyczne jest pracowitym, hałaśliwym miejscem. Jest pełen sprzętu i zapasów, a 

badacze pracują na swoich stanowiskach pracy (zwanych ławkami laboratoryjnymi, mimo że ława to 

po prostu podniesiona, płaska powierzchnia, która sprzyja pracy podczas wstawania). W zależności od 

tego, w jakim laboratorium pracujesz, każdy może wyglądać bardzo oficjalnie w białych fartuchach 

laboratoryjnych. Z drugiej strony niektóre laboratoria są bardzo swobodne - dżinsy i T-shirty mogą być 

całkowicie dopuszczalne. Niezależnie od ubioru, prawie każde laboratorium miało rozbrzmiewające 

stereo, wybór muzyki często zdeterminowany przez zaciętą (ale zazwyczaj dobroduszną) konkurencję 

wśród kolegów z laboratorium. Oprócz stereo, każde laboratorium zawiera niektóre lub wszystkie z 

poniższych: 

 Różne rozmiary rękawiczek jednorazowych w celu ochrony pracowników przed narażeniem na 

działanie substancji chemicznych, a także w celu ochrony DNA i innych materiałów przed 

zanieczyszczeniem 

 Pipety do pomiaru nawet najmniejszych kropli cieczy z wyjątkową dokładnością. 

 Szkło laboratoryjne do precyzyjnego pomiaru i przechowywania płynów 

 Wagi elektroniczne do wykonywania bardzo dokładnych pomiarów odważników 

 Fiolki i probówki do reakcji chemicznych 

 Chemikalia i ultraczysta woda. 



 Zamrażarki i lodówki do przechowywania próbek. Każde laboratorium ma zwykłą lodówkę, 

zamrażarkę i ultrachłodną. Zamrażarki stosowane w laboratoriach genetycznych nie są wolne 

od szronu, ponieważ temperatura wewnątrz zamrażarki zamraża cykle w górę i w dół, aby 

stopić lód, który tworzy. Powtarzające się zamrażanie i rozmrażanie powoduje pękanie DNA na 

drobne kawałki, które go niszczy. 

 Wirówki do oddzielania substancji od siebie. Biorąc pod uwagę, że różne 

 Substancje mają różną gęstość, wirówki wirują z bardzo dużymi prędkościami, aby zmusić 

materiały do rozdzielenia, aby można było nimi manipulować indywidualnie. Prawdopodobnie 

znasz już zasadę oddzielania substancji o różnych gęstościach - po prostu spójrz, jak zachowują 

się ropa i woda po zmieszaniu. 

 Inkubatory do hodowli bakterii w kontrolowanych warunkach. To wyposażenie utrzymuje 

dokładne temperatury i często określone ilości dwutlenku węgla lub tlenu, aby spełnić 

wymagania różnych bakterii w celu ich wzrostu. Wiele inkubatorów zawiera wytrząsarki, które 

rozprowadzają ciecze w celu zmieszania tlenu z roztworem. 

 Autoklawy do sterylizacji szkła i innych urządzeń, które mogą wytrzymać narażenie na 

ekstremalne ciepło i ciśnienie, które zabija bakterie i wirusy. 

 Złożone urządzenia, takie jak termocyklery i sekwencery DNA 

 Notatniki laboratoryjne do szczegółowego rejestrowania każdego kroku każdej reakcji lub 

eksperymentu. Ta obsesyjna rejestracja jest konieczna, ponieważ każdy eksperyment musi być 

w pełni zreplikowany (przebiegać w kółko), aby upewnić się, że wyniki są prawidłowe. Notatnik 

laboratoryjny jest również dokumentem prawnym, który może być używany w sprawach 

sądowych, więc dokładność i kompletność są obowiązkowe. 

 Komputery stacjonarne wyposażone w oprogramowanie do analizy wyników i łączenia przez 

Internet do ogromnych baz danych wypełnionych informacjami genetycznymi 

Naukowcy  w laboratorium wykorzystują różne wymienione powyżej urządzenia i materiały do 

przeprowadzania eksperymentów i prowadzenia reakcji chemicznych. Niektóre z typowych czynności 

występujących w laboratorium genetycznym obejmują: 

 Oddzielanie DNA od reszty zawartości komórki 

 Pomiar czystości próbki DNA i określenie, ile DNA (wagowo) jest obecne 

 Mieszanie substancji chemicznych, które są używane w reakcjach i eksperymentach 

zaprojektowanych do analizy próbek DNA 

 Wyhodowanie specjalnych szczepów bakterii i wirusów, aby pomóc w badaniu krótkich 

odcinków DNA 

 Za pomocą sekwencjonowania DNA  nauczysz się kolejności zasad, które tworzą nić DNA  

 Konfigurowanie reakcji łańcuchowej polimerazy lub PCR potężny proces, który pozwala 

naukowcom analizować nawet bardzo małe ilości DNA 

 Analizowanie wyników sekwencjonowania DNA przez porównywanie sekwencji z wielu 

różnych organizmów 

 Porównywanie odcisków palców DNA od kilku osób w celu identyfikacji sprawców lub 

przypisania ojcostwo 

 Cotygodniowe lub codzienne spotkania laboratoryjne, gdy wszyscy w laboratorium spotykają 

się, aby omówić wyniki lub zaplanować nowe eksperymenty 

Przegląd Kariery W Genetyce 

Całe zespoły ludzi przyczyniają się do badania genetyki. Poniżej znajduje się kilka opisów pracy, które 

możesz przemyśleć, jeśli rozważasz karierę w dziedzinie genetyki 



Technik laboratoryjny 

Technicy laboratoriów obsługują większość codziennych zdarzeń w laboratorium. Technik miksuje 

chemikalia dla wszystkich pozostałych w laboratorium do wykorzystania w eksperymentach. Technicy 

zwykle zajmują się przygotowywaniem odpowiednich rodzajów materiałów do hodowli bakterii (które 

są używane jako wektory dla DNA, patrz rozdział 16), ustawiania kultur bakterii i monitorowania ich 

wzrostu. Ponadto technicy są zwykle odpowiedzialni za utrzymanie wszystkich niezbędnych zapasów 

w czystości i mycie szkła - nie jest to efektowna praca, ale niezbędna, ponieważ laboratoria zużywają 

mnóstwo szklanych zlewek i kolb, które muszą zostać wyczyszczone. Jeśli chodzi o rzeczywiste 

eksperymenty, technicy laboratoryjni są odpowiedzialni za oddzielenie DNA od reszty tkanki wokół 

niego. Czasem używają do tego zadania gotowych zestawów, ale niektóre rodzaje tkanek (jak rośliny i 

owady) wymagają złożonych procedur z wieloma chemikaliami i skomplikowane kroki. Po oddzieleniu 

DNA od komórek, technik testuje je pod względem czystości (aby upewnić się, że nie występują żadne 

zanieczyszczenia, takie jak białka). Używając dość skomplikowanej maszyny z silnym laserem, technik 

może również zmierzyć dokładnie ile DNA jest obecne. Po uzyskaniu wystarczająco czystej próbki DNA, 

technicy mogą bardziej szczegółowo analizować DNA (z reakcją PCR lub reakcjami sekwencjonowania). 

Wykształcenie musi być techniką laboratoryjną, która różni się w zależności od zakresu 

odpowiedzialności wymaganej przez dane stanowisko. Większość techników ma co najmniej tytuł 

licencjata z biologii lub pokrewnej dziedziny i potrzebuje wiedzy z zakresu mikrobiologii, aby zrozumieć 

i przeprowadzić techniki bezpiecznego obchodzenia się z bakteriami i bez zanieczyszczania kultur. I 

wszyscy technolodzy muszą być dobrymi rekordzistami, ponieważ każde pojedyncze działanie w 

laboratorium jest udokumentowane na piśmie w zeszycie laboratoryjnym. 

Absolwent  I Habilitant 

Na większości uniwersytetów laboratoria genetyczne są pełne absolwentów, którzy pracują nad 

stopniem magistra lub doktoratem. W niektórych laboratoriach studenci ci mogą prowadzić własne, 

niezależne badania. Z drugiej strony, wiele laboratoriów skupia się na pracy nad konkretnym 

problemem, takim jak wyspecjalizowane podejście do badania raka, a każdy uczeń w tym rodzaju 

laboratorium pracuje nad pewnym aspektem tego, co bada jego profesor. Absolwenci robią wiele 

rzeczy, które robią laboranci (patrz poprzednia sekcja), projektują eksperymenty, przeprowadzają 

eksperymenty, analizują wyniki, a następnie pracują nad tym, co oznaczają wyniki. Następnie 

absolwent pisze długi dokument (zwany pracą dyplomową lub rozprawą), aby opisać, co zostało 

zrobione, co to znaczy i jak wpisuje się w badania innych osób na ten temat .Wszyscy absolwenci muszą 

posiadać tytuł licencjata i, aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły, muszą przejść standardowy test zwany 

GRE (Graduate Record Exam). Wyniki na tym egzaminie określają uprawnienia do przyjęcia do szkół i 

mogą być wykorzystywane do wyboru stypendiów i nagród. Ogólnie, aby zdobyć tytuł magistra, 

potrzeba dwóch lub trzech lat. Doktorat (oznaczony tytułem doktora) zwykle wymaga od czterech do 

siedmiu lat wykształcenia wykraczającego poza poziom licencjata. Po ukończeniu studiów 

doktoranckich, genetyk przeszkolony może potrzebować więcej doświadczenia zanim trafi na rynek 

pracy. Stanowiska zapewniające takie doświadczenie są zbiorczo określane jako habilitacja. Habilitacja 

(czyli osoba posiadająca stanowisko habilitanta) jest zwykle o wiele bardziej niezależna, jeśli chodzi o 

badania, niż uczeń kończący studia. Doktor często pracuje, aby nauczyć się nowych technik lub zdobyć 

specjalność, zanim przejdzie na stanowisko profesora lub naukowca. 

Naukowiec 

Naukowcy pracują w prywatnym przemyśle, aby projektować eksperymenty i kierować działaniami 

techników laboratoryjnych. Wszystkie branże zatrudniają naukowców, w tym: 



 Firmy farmaceutyczne, aby przeprowadzić badania nad tym, jak leki wpływają na ekspresję 

genów i opracować nowe metody leczenia, takie jak terapia genowa 

 Laboratoria kryminalistyczne, analizujące DNA znalezione na miejscu zbrodni i porównujące 

odciski palców DNA 

 Firmy analizujące informacje generowane przez projekty genomowe 

 Firmy, które wspierają pracę innych laboratoriów genetycznych, projektując i wprowadzając 

na rynek produkty wykorzystywane w badaniach, takie jak zestawy do pobierania odcisków 

palców DNA 

Naukowiec zwykle posiada tytuł magistra lub doktora. Tylko ten stopień, może wystarczyć kilka lat 

doświadczenia jako technika laboratoryjnego. Naukowcy muszą mieć możliwość projektowania 

eksperymentów i analizowania wyników za pomocą statystyk. Dobra dokumentacja i silne umiejętności 

komunikacyjne (zwłaszcza na piśmie) są obowiązkowe. Większość naukowców musi również być w 

stanie zarządzać ludźmi i nimi kierować. Ponadto, odpowiedzialność finansowa może obejmować 

nadążanie za wydatkami, zamawianie sprzętu i materiałów oraz spory wynagrodzenia innych 

pracowników. 

Profesor Uniwersytecki 

Profesorowie robią wszystko, co naukowcy robią z dodatkowymi obowiązkami kursów dydaktycznych, 

pisania wniosków o fundusze na wsparcie badań i pisania artykułów do publikacji wyników badań. 

Profesorowie nadzorują techników laboratoryjnych, absolwentów i habilitantami, którzy pracują w ich 

laboratoriach. Ogólnie rzecz biorąc, taki nadzór oznacza projektowanie projektów badawczych, a 

następnie zapewnienie, że projekty są wykonywane prawidłowo w odpowiednim czasie (i pod 

budżetem!). Liczba kursów wymaganych od nauczyciela zależy od uczelni. Małe szkoły mogą wymagać 

od profesora nauczania co najmniej trzech kursów w każdym semestrze. Instytucje wysokiego szczebla 

mogą wymagać tylko jednego kursu na rok. (Aby ująć to w perspektywie, kursy genetyczne mogą mieć 

co najwyżej 200 studentów w każdym semestrze Większość kursów trwa 12 tygodni z trzema 

wykładami w tygodniu. Profesorowie również piszą i zaliczają egzaminy. W przypadku trzech różnych 

kursów należy pomnożyć nakład pracy przez trzy osoby.) Profesorowie genetyki uczą podstaw, jak 

również bardzo zaawansowanych i specjalistycznych kursów, takich jak rekombinowany DNA i 

genetyka populacji Bez względu na liczbę kursów, których wymaga się od profesora, zwykle oczekuje 

się od niego pisać propozycje dla agencji finansujących, aby uzyskać wystarczającą ilość pieniędzy na 

pokrycie kosztów badań. Po uzyskaniu finansowania profesorowie współpracują z technikami 

laboratoryjnymi, absolwentami i habilitantami , aby wykonać pracę obiecaną we wniosku. 

Profesorowie są zobowiązani do publikowania wyników swoich badań w renomowanych, 

recenzowanych czasopismach. (Recenzja  oznacza, że praca jest oceniana przez dwóch lub więcej 

ekspertów w danej dziedzinie i jest uznawana za ważną.) Aby kwalifikować się do profesury, 

uniwersytety wymagają minimum doktora i większość wymaga dodatkowego doświadczenia po 

doktoracie. Kandydaci do pracy muszą już opublikować wyniki badań, aby wykazać zdolność do 

przeprowadzenia odpowiednich badań. Większość uniwersytetów poszukuje również dowodów na to, 

że kandydat odniesie sukces w uzyskaniu dotacji - oznacza to, że kandydat musi zazwyczaj uzyskać 

dotację przed uzyskaniem pracy. 

Doradca Genetyczny 

Doradcy genetyczni współpracują z personelem medycznym w celu interpretowania historii 

medycznych pacjentów i ich rodzin. Doradca zazwyczaj pracuje bezpośrednio z pacjentem, aby zebrać 

wszystkie informacje do drzewa genealogicznego. Następnie doradca szuka wzorców, aby określić, 

które cechy mogą być dziedziczne. Doradcy mogą również stwierdzić, które choroby mogą być 



dziedziczone bardziej niż inne. Doradcy genetyczni są przeszkoleni do prowadzenia dokładnych i 

dokładnych wywiadów, aby upewnić się, że żadne informacje nie zostaną pominięte lub pominięte. 

Doradcy genetyczni zwykle posiadają tytuł magistra. Szkolenie obejmuje wiele godzin pracy z 

pacjentami w celu doskonalenia umiejętności przeprowadzania wywiadów i analiz (pod ścisłym 

nadzorem doświadczonych specjalistów, oczywiście). Stanowisko wymaga doskonałych umiejętności 

prowadzenia dokumentacji i ścisłej dbałości o szczegóły. Doradcy genetyczni muszą również dobrze 

współpracować z różnymi ludźmi, w tym naukowcami i lekarzami. A umiejętność porozumiewania się 

bardzo dobrze, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, jest koniecznością. Najistotniejszą 

umiejętnością doradcy genetycznego jest umiejętność nieoceniającego i niedyrektywnego. Doradca 

musi być w stanie przeanalizować historię rodziny bez uprzedzeń i uprzedzeń oraz poinformować 

pacjenta o swoich możliwościach, nie zalecając ani jednego działania w stosunku do drugiego. Co 

więcej, doradca musi przechowywać wszystkie informacje o swoich pacjentach w tajemnicy, 

udostępniając informacje jedynie upoważnionemu personelowi, na przykład lekarzowi tej osoby, w 

celu ochrony prywatności pacjenta. 



Podstawowa biologia komórek 

Badanie genetyki i badanie działania komórek są ze sobą ściśle powiązane. Proces przekazywania 

materiału genetycznego z pokolenia na pokolenie zależy całkowicie od tego, jak komórki rosną i dzielą 

się. W celu odtworzenia prosty organizm, taki jak bakterie lub drożdże, po prostu kopiuje swoje DNA 

(poprzez proces nazywany replikacją, który omówię w rozdziale 6) i dzieli na dwie części. Ale organizmy, 

które rozmnażają się drogą płciową, przechodzą skomplikowany taniec, który obejmuje mieszanie i 

dopasowywanie pasm DNA (proces zwany rekombinacją), a następnie redukowanie ilości DNA w 

specjalnych komórkach płciowych, aby uzyskać zupełnie nowe kombinacje genetyczne dla ich 

potomstwa. Te niesamowite procesy są częścią tego, co czyni cię wyjątkowym. Wejdź więc do swojej 

komórki - musisz znać procesy mitozy (podział komórki) i mejozy (wytwarzanie komórek płciowych), 

aby docenić działanie genetyki. 

Witaj w swojej komórce!  

Istnieją dwa podstawowe rodzaje organizmów: 

 Prokaryota: Organizmy, których komórki nie mają jądra, a zatem mają swobodnie pływające 

DNA w płynnym centrum komórki 

  Eukariota: Organizmy, które mają dobrze zdefiniowane jądro, aby pomieścić i chronić DNA 

Jądro to przedział wypełniony DNA otoczonym membraną zwaną kopertą jądrową. Podstawowa 

biologia dwóch rodzajów organizmów jest podobna, ale nie identyczne. Ponieważ wszystkie żywe 

istoty należą do tych dwóch grup, ważne jest zrozumienie różnic i podobieństw między typami 

komórek. W tej sekcji pokażę ci, jak odróżnić dwa rodzaje komórek od siebie nawzajem, a otrzymasz 

szybką wycieczkę po wnętrzach komórek - zarówno z jądrem, jak i bez niego. 

Komórki bez jądra 

Organizmy złożone z komórek bez jądra są klasyfikowane jako prokariota, co oznacza "przed jądrem". 

Prokarionty są najbardziej powszechnymi formami życia na Ziemi. Jesteś w tej chwili zakryty i 

zamieszkały przez miliony komórek prokariotycznych: bakterii. Znaczna część twojego życia i procesów 

twojego ciała zależy od tych ustaleń; na przykład, trawienie zachodzące w jelitach jest częściowo 

napędzane przez bakterie, które rozkładają spożywany pokarm. Większość bakterii w twoim ciele jest 

całkowicie nieszkodliwa dla ciebie. Jednak inne gatunki bakterii mogą być brutalne i śmiertelne, 

powodując szybko przenoszone choroby, takie jak cholera. Wszystkie bakterie, niezależnie od 

temperamentu, są prostymi, jednokomórkowymi organizmami prokariotycznymi. Żadne nie ma jądra 

komórkowego, a wszystkie są małymi komórkami ze stosunkowo niewielkimi ilościami DNA. 

Zewnętrzna część komórki prokariotycznej jest zamknięta przez ścianę komórkową, która służy jako 

jedyna ochrona bakterii przed światem zewnętrznym. Membrana plazmowa (membrany to cienkie 

arkusze lub warstwy) reguluje wymianę składników odżywczych, wody i gazów, które odżywiają 

komórkę bakteryjną. DNA, zwykle w postaci pojedynczego elementu w kształcie obręczy, unosi się 

wewnątrz komórki. Ciekłe wnętrze komórki nazywa się cytoplazmą. Cytoplazma zapewnia cushiony, 

wodnisty dom dla DNA i innych maszyn komórkowych, które realizują interesy życia. Prokarionty dzielą 

się, a zatem rozmnażają, poprzez zwykłą mitozę. 

Komórki z jądrem 

Organizmy posiadające komórki z jądrami są klasyfikowane jako eukarioty (co oznacza "prawdziwe 

jądro"). Eukarioty mają złożoność od prostych jednokomórkowych zwierząt i roślin aż po złożone 

organizmy wielokomórkowe, takie jak ty. Komórki eukariotyczne są dość skomplikowane i mają wiele 

części do śledzenia. Podobnie jak komórki prokariotyczne, komórki eukariotyczne są trzymane razem 



przez błonę plazmatyczną, a czasami ściana komórkowa otacza membranę (rośliny, na przykład mają 

ściany komórkowe). Ale właśnie tam kończą się podobieństwa. Najważniejszą cechą komórki 

eukariotycznej jest jądro -  otoczona membraną komora zawierająca DNA podzielone na jeden lub 

więcej chromosomów. Jądro chroni DNA przed uszkodzeniem w codziennym życiu. Chromosomy 

eukariotyczne są zwykle długimi, łańcuchopodobnymi segmentami DNA, zamiast tych w kształcie 

obręczy, które znajdują się w prokariotach. Inną cechą charakterystyczną eukariontów jest sposób 

pakowania DNA: Eukarioty mają zazwyczaj znacznie większe ilości DNA niż prokarioty, więc aby 

zmieścić to DNA w jądrze maleńkiej komórki, musi ono być ściśle owinięte wokół specjalnych białek. W 

przeciwieństwie do prokariotów, eukarionty mają różne rodzaje części komórkowych, zwane 

organellami, które pomagają w prowadzeniu działalności życiowej. Organelle są unoszące się w 

wodnistej cytoplazmie poza jądrem. Dwa najważniejsze organelle to: 

  Mitochondria: Potęga komórki eukariotycznej, mitochondria, wypompowują energię, 

przekształcając glukozę w ATP (trójfosforan adenozyny). ATP działa jak bateria rodzajów, 

przechowując energię, dopóki nie jest potrzebna do codziennego życia. Zarówno zwierzęta, jak 

i rośliny mają mitochondria. 

  Chloroplasty: Te organelle są unikalne dla roślin. Przetwarzają energię światła słonecznego na 

cukry, które następnie są wykorzystywane przez mitochondria roślin do generowania energii, 

która odżywia żywe komórki. 

Komórki eukariotyczne potrafią wykonywać zachowania, których prokarioty nie potrafią. Na przykład 

jednokomórkowe eukarioty często mają wyrostki, takie jak długie ogony (zwane wici) lub owłosione 

projekcje (zwane rzęskami), które działają jak setki małych łopatek, aby pomóc im się poruszać. 

Ponadto tylko komórki eukariotyczne są zdolne do przyjmowania płynów i cząstek w celu odżywienia; 

prokarioty muszą transportować materiały przez ściany komórkowe, co poważnie ogranicza ich 

możliwości kulinarne. W większości wielokomórkowych eukariotów komórki występują w dwóch 

podstawowych odmianach: komórki organizmu (zwane komórkami somatycznymi) lub komórki 

płciowe. Te dwa typy komórek mają bardzo różne funkcje i są wytwarzane na różne sposoby.  

Komórki somatyczne 

Komórki somatyczne są wytwarzane przez prosty podział komórek zwany mitozą. Komórki somatyczne 

organizmów wielokomórkowych, takich jak ty, są podzielone na specjalne typy komórek. Komórki 

skóry i komórki mięśniowe są na przykład komórkami somatycznymi, ale gdybyś je zbadał .Twoje 

komórki skóry pod mikroskopem i porównać je z komórkami mięśniowymi, zobaczysz, że ich struktury 

są bardzo różne. Różne komórki, które składają się na twoje ciało, mają te same podstawowe składniki 

(membrana, organelle itd.), Ale układy elementów zmieniają się z jednego typu komórek na drugi, 

dzięki czemu mogą wykonywać różne prace, takie jak trawienie ( komórki jelitowe), magazynowanie 

energii (komórki tłuszczowe) lub transport tlenu do tkanek (komórek krwi). 

Komórki płciowe 

Komórki płciowe są wyspecjalizowanymi komórkami używanymi do rozmnażania. Tylko organizmy 

eukariotyczne angażują się w rozmnażanie płciowe, które jest szczegółowo omówione na końcu tego 

rozdziału w sekcji "Mamusiu, skąd pochodzę?". Rozmnażanie płciowe łączy materiał genetyczny z 

dwóch organizmów i wymaga specjalnego przygotowania w postaci zmniejszenia ilości materiału 

genetycznego przypisanego do komórek płciowych - procesu zwanego mejozą (patrz "Mejoza: 

Tworzenie komórek dla seksu" w tym rozdziale w celu wyjaśnienia) . U ludzi dwoma typami komórek 

płciowych są komórki jajowe i plemniki 

Badanie podstaw chromosomów 



Chromosomy to niciopodobne pasma, które składają się z DNA. Aby przekazywać cechy genetyczne z 

pokolenia na pokolenie, chromosomy muszą być kopiowane, a następnie kopie muszą być podzielone. 

Większość organizmów prokariotycznych ma tylko jeden chromosom kołowy, który po skopiowaniu 

jest przekazywany do komórek potomnych (nowe komórki utworzone przez podział komórek) podczas 

mitozy. Eukarionty mają bardziej złożone problemy do rozwiązania (takie jak dzielenie połowy 

chromosomów w celu utworzenia komórek płciowych), a ich chromosomy zachowują się inaczej 

podczas mitozy i mejozy. Dodatkowo istnieją różne terminy opisujące anatomię, kształty, liczbę kopii i 

sytuacje, w których znajdują się chromosomy eukariotyczne. Ta sekcja dostaje się do zawiłości 

chromosomów w komórkach eukariotycznych, ponieważ są one tak złożone. 

Odliczanie numerów chromosomów 

Każdy organizm eukariotyczny ma bardzo specyficzną liczbę chromosomów na komórkę - od jednego 

do wielu. Na przykład ludzie mają 46 całkowitych chromosomów. Chromosomy te występują w dwóch 

odmianach: 

  Chromosomy płciowe: Te chromosomy determinują płeć. Ludzkie komórki zawierają dwa 

chromosomy płci. Jeśli jesteś kobietą, masz dwa chromosomy X, a jeśli jesteś mężczyzną, masz 

chromosom X i Y. 

  Autosomalne chromosomy: Autosomal odnosi się do chromosomów niezwiązanych z seksem. 

Więc, trzymaj się ludzkiego przykładu, wykonuj matematykę, a widzisz, że ludzie mają 44 

autosomalne chromosomy. 

Ach, ale jest coś więcej. U ludzi chromosomy występują w parach. Oznacza to, że masz 22 pary 

unikalnie ukształtowanych chromosomów autosomalnych plus 1 parę chromosomów płci, w sumie 23 

pary chromosomów. Twoje autosomalne chromosomy są identyfikowane za pomocą liczb - od 1 do 22. 

Masz dwa chromosomy 1, dwa 2 i tak dalej. Rysunek pokazuje, jak wszystkie ludzkie chromosomy są 

podzielone na pary i ponumerowane 

 

Gdy chromosomy są podzielone na pary, poszczególne chromosomy w każdej parze są uważane za 

homologiczne, co oznacza, że sparowane chromosomy są identyczne pod względem kształtu i 



wielkości. Na przykład dwa pojedyncze chromosomy 2 są sparowane, ponieważ mają identyczny kształt 

i rozmiar. Te homologiczne chromosomy są czasami określane skrótowo jako homologi. Numery 

chromosomowe mogą być nieco mylące. Ludzie są diploidalni, co oznacza, że mamy dwie kopie 

każdego chromosomu. Niektóre organizmy (takie jak pszczoły i osy) mają tylko jeden zestaw 

chromosomów (komórki z jednym zestawem chromosomów określa się jako haploidalne); inni mają 

trzy, cztery lub nawet szesnaście kopii każdego chromosomu! Liczba zestawów chromosomów 

posiadanych przez konkretny organizm nazywa się ploidią. Więcej informacji na temat liczby 

chromosomów można znaleźć w rozdziale 15. Całkowita liczba chromosomów nie mówi o tym, czym 

jest ploidia organizmu. Z tego powodu liczba chromosomów, które organizm posiada, jest często 

wymieniona jako pewna wielokrotność liczby n. Tak więc ludzie mają 2n = 46 (co oznacza, że ludzie są 

diploidalni, a całkowita liczba chromosomów to 46). Pojedynczy zestaw chromosomów, do których 

odnosi się n, jest liczbą haploidalną. Ludzkie komórki płciowe, takie jak komórki jajowe lub plemniki, 

są haploidalne. Uważa się, że homologiczne pary chromosomów u ludzi rozpoczęły się jako jeden 

zestaw (to znaczy haploidalny), a cały zestaw został zduplikowany w pewnym momencie w jakimś 

odległym przodku, wiele milionów lat temu. 

Badanie anatomii chromosomów 

Chromosomy są często przedstawiane w postaciach przypominających kijki. Chromosomy nie 

wyglądają jednak jak patyki. W rzeczywistości przez większość czasu są luźne i przypominają struny. 

Chromosomy przyjmują tylko ten charakterystyczny kształt i formę, gdy ma nastąpić podział komórek 

(podczas metafazy poprzez mejozę lub mitozę). Często są rysowane w tym bardzo charakterystycznym 

kształcie i formie, ponieważ łatwiej jest dostrzec szczególne cechy chromosomów eukariotycznych. 

Rysunek 2-3 wskazuje na ważne cechy chromosomów eukariotycznych. Część chromosomu, która 

wydaje się ściskać razem  nazywa się centromerem. Umieszczenie centromeru (niezależnie od tego, 

czy jest bliżej górnego, środkowego, czy dolnego części chromosomu), daje każdemu chromosomowi 

unikalny kształt. Końce chromosomów są nazywane telomerami. Telomery są zrobione z gęsto 

upakowanego DNA i służą do ochrony wiadomości DNA przenoszonej przez chromosom. Różnice w 

kształtach i rozmiarach chromosomów są łatwe do zauważenia, ale najważniejsze różnice między 

chromosomami są ukryte głęboko w DNA. Chromosomy niosą geny. Geny to sekcje DNA, które składają 

się na plany budowy cech fizycznych. Geny informują ciało o tym, jak, kiedy i gdzie zbudować wszystkie 

struktury niezbędne do życia. Każda para homologicznych chromosomów przenosi te same - ale 

niekoniecznie identyczne - geny. Na przykład, oba chromosomy danej homologicznej pary mogą 

zawierać gen dla koloru włosów, ale jedna z nich może być wersją genu "brązowe włosy" - alternatywne 

wersje genów są allelami alledowymi - a druga może być "blond włosami". allel. Każdy dany gen może 

mieć jeden lub więcej alleli. Jeden chromosom przenosi allel A, podczas gdy jego homolog przenosi 

allel a (względny rozmiar allelu jest zwykle bardzo mały, allele są tutaj duże, więc można je zobaczyć). 

Kod alleli dla różnych cech fizycznych (fenotypów) występujących u zwierząt i roślin, takich jak kolor 

włosów lub kształt kwiatów. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak allele wpływają na fenotyp w 

Części 3. Każdy punkt wzdłuż chromosomu jest nazywany locus (łac. "miejsce"). Liczba mnoga locus to 

loci (wymawiane z niskim westchnieniem). Większość fenotypów, które widzisz, jest wytwarzanych 

przez wiele genów (czyli genów występujących w różnych loci i często na różnych chromosomach) 

działających razem. Na przykład kolor ludzkiego oka jest determinowany przez co najmniej trzy różne 

geny, które znajdują się na dwóch różnych chromosomach. 

Mitoza: Musimy się rozdzielić, kochanie! 

Większość komórek ma prosty styl życia: rosną, dzielą się i ostatecznie umierają. Rysunek ilustruje 

podstawowy cykl życia typowej komórki somatycznej (lub ciała). 



 

 Cykl komórkowy (etapy przechodzenia komórki z jednego podziału do drugiego) jest ściśle 

regulowany; niektóre komórki dzielą się cały czas, a inne nigdy się nie dzielą. Twoje ciało wykorzystuje 

mitozę, aby zapewnić nowe komórki podczas wzrostu i zastępowania komórek, które ulegają zużyciu 

lub ulegają uszkodzeniu w wyniku urazu. Mów o wielozadaniowości - przechodzisz teraz przez mitozę, 

czytając tę książkę! Niektóre komórki dzielą się tylko na część czasu, kiedy potrzebne są nowe komórki, 

aby poradzić sobie z określonymi zadaniami, takimi jak zwalczanie infekcji. Z drugiej strony komórki 

nowotworowe są zbyt często przenoszone i dzielone. Cykl komórkowy obejmuje mitozę - proces 

reprodukcji jądra komórkowego przez podział. Końcowym rezultatem każdej rundy cyklu 

komórkowego jest prosty podział komórki, który tworzy dwie nowe komórki z jednej oryginalnej 

komórki. Podczas mitozy cały DNA obecny w komórce jest kopiowany i gdy komórką dzieli, pełny zbiór 

wszystkich chromosomów (u ludzi, 23 pary) przechodzi do każdego z dwóch uzyskiwanych komórek. 

Prokarionty i niektóre proste organizmy eukariotyczne używają mitozy do rozmnażania się. (Bardziej 

złożone organizmy eukariotyczne używają mejozy do rozmnażania płciowego, w którym każda z dwóch 

komórek płciowych wysyła tylko jedną kopię każdego chromosomu do jaj lub plemników. Istnieją dwa 

ważne punkty, o których należy pamiętać przy mitozie: 

  Mitoza wytwarza dwie identyczne komórki. Nowe komórki są identyczne względem siebie i 

komórki, która została podzielona, aby je utworzyć. 

 Komórki stworzone przez mitozę mają dokładnie taką samą liczbę chromosomów, jak zrobiła 

to pierwotna komórka. Jeśli oryginalna komórka miała 46 chromosomów, każda nowa 

komórka ma 46 chromosomów. 

Mitoza jest tylko jedną z głównych faz cyklu komórkowego; drugi to interfaza. W następnych sekcjach 

poprowadzę Cię przez fazy cyklu komórkowego i dokładnie powiedzieć, co dzieje się podczas każdego 

z nich. 

Krok 1: Czas na wzrost 

Interfaza jest częścią cyklu komórkowego, podczas której komórka rośnie, kopiuje jej DNA i 

przygotowuje się do podziału. Interfazę dzieli się zazwyczaj na trzy etapy: faza G1, faza S i faza G2. 

Faza G1 

Kiedy komórka zaczyna życie, na przykład w momencie zapłodnienia jaja, pierwszą rzeczą, która się 

dzieje, jest to, że pierwotna komórka zaczyna rosnąć. Ten okres wzrostu nazywany jest fazą 

interferencyjną G1. Podczas G1 dzieje się wiele rzeczy: DNA nadzoruje pracę komórki, następuje 

metabolizm (wymiana tlenu i dwutlenku węgla), komórki oddychają i "jedzą". Niektóre komórki 

rezygnują z cyklu komórkowego, przestają rosnąć i pozostają w G1 na stałe. Na przykład komórki 



mózgowe wycofały się z cyklu komórkowego. Czerwone komórki krwi i komórki mięśniowe również się 

nie dzielą. W rzeczywistości ludzkie krwinki czerwone nie mają jądra komórkowego i dlatego nie 

posiadają własnego DNA. Jeśli jednak dana komórka planuje dzielić, nie może pozostać w G1 na zawsze. 

Aktywnie dzielące się komórki przechodzą cały cykl komórkowy co 24 godziny. Po ustalonym okresie 

wzrostu, który trwa od kilku minut do kilku godzin, komórka dociera do pierwszego punktu kontrolnego 

(patrz Rysunek 2-5). Kiedy cela przechodzi przez pierwszy punkt kontrolny, nie ma odwrotu - jest to 

podróż w jedną stronę do Splitsville. Różne białka kontrolują kiedy komórka przemieszcza się z jednej 

fazy cyklu do następnej. W pierwszym punkcie kontrolnym nazywa się białka zwane cyklinami i 

enzymami kinazy kontrolują granicę pomiędzy G1 i następną fazą. Cykliny i kinazy oddziałują na różne 

etapy karuzeli podziału komórki. Dwie szczególne substancje chemiczne, CDK (kinaza cyklinozależna) i 

cyklina G1, łączą się, aby eskortować komórkę ponad granicą od G1 do S - następna faza.  

Faza S 

Faza S to miejsce, w którym DNA komórki ulega replikacji. Kiedy komórka wchodzi w fazę S, aktywność 

wokół chromosomów naprawdę rośnie. Wszystkie chromosomy muszą zostać skopiowane, aby 

uzyskać dokładne repliki, które później przekazywane są nowo utworzonym potomnym komórkom 

produkowanym przez podział komórki. Replikacja DNA jest bardzo złożonym procesem. Na razie 

wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że wszystkie chromosomy komórki są kopiowane podczas S, a 

kopie pozostają razem jako jednostka, gdy komórka przechodzi od S do G2 - ostatni krok w interfazie. 

Replikowane chromosomy nazywane są chromatydami siostrzanymi (patrz Rysunek 2-3). Siostrzane 

chromatydy są pod każdym względem podobne. Niosą dokładnie te same kopie dokładnie tych samych 

genów. Podczas mitozy (lub mejozy) siostrzane chromatydy są dzielone i wysyłane do komórek 

potomnych w ramach cyklu komórkowego. 

Faza G2 

Faza G2 prowadzi do podziału komórki. To ostatnia faza, zanim rozpocznie się właściwa mitoza. G2, 

czasami nazywane również Gap 2, zwiększa czas komórki przed podzieleniem na dwie mniejsze 

komórki. Kolejny zestaw cyklin i CDK współdziałają, aby przepchnąć komórkę przez drugi punkt 

kontrolny umiejscowiony na granicy między G2 i mitozą. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na 

temat pierwszego punktu kontrolnego, wróć do sekcji "G1 fazy".) W miarę wzrostu komórki 

chromosomy, teraz skopiowane i połączone razem jako chromatydy siostrzane, pozostają razem w 

jądrze komórkowym. (DNA jest nadal "rozluźnione" w tym momencie i nie przyjął jeszcze tłuszczu, 

wygląd w kształcie kiełbasy, który przyjmuje podczas mitozy.) Po tym, jak komórka przekroczy punkt 

kontrolny G2 / M , formalnie mitoza jest w toku. 

Krok 2 : Dzielenie się chromosomów 

W cyklu komórkowym mitoza jest procesem podziału nowo skopiowanych chromosomów (które 

zostały utworzone w interfazie, zobacz poprzednią sekcję), aby upewnić się, że nowe komórki 

otrzymują pełny zestaw. Ogólnie mitozę dzieli się na cztery fazy. Fazy mitozy są nieco sztuczne, 

ponieważ ruch nie zatrzymuje się w każdym punkcie; zamiast tego chromosomy przemieszczają się z 

jednej fazy do drugiej. Ale podzielenie tego procesu na fazy jest użyteczne dla zrozumienia, jak 

chromosomy przechodzą od bycia zmieszanymi razem na zgrabnie rozdzielające się drogi i dostania się 

do właściwych nowo utworzonych komórek. 

Profaza 

Podczas profazy chromosomy stają się bardzo zwarte i skondensowane, przyjmując znany kształt 

kiełbasy. Podczas interfazy (patrz sekcja "Krok 1: Czas do wzrostu), DNA tworzące chromosomy jest 



ciasno owinięte wokół specjalnych białek, podobnie jak struny owinięte wokół koralików. Cały 

"naszyjnik" jest ciasno owinięty, aby go ścisnąć olbrzymie cząsteczki DNA do rozmiarów wystarczająco 

małych, aby zmieścić się w jądrze komórkowym. Ale nawet kiedy są zwinięte podczas interfazy, 

chromosomy są nadal tak nićmi i maleńkimi, że są one zasadniczo niewidoczne. To zmienia się podczas 

profazy, kiedy chromosomy stają się tak gęsto upakowane, że łatwo można je zobaczyć zwykłym 

mikroskopem świetlnym. W tym czasie chromosomy są duplikowane w celu utworzenia chromatyd 

siostrzanych. Siostrzane chromatydy każdego chromosomu są dokładnie bliźniaczymi kopiami. Każda 

chromatyda jest właściwie samym chromosomem, ale myślenie o chromosomach jako chromatydach 

może pomóc w utrzymaniu wszystkich graczy na linii prostej podczas procesu podziału. Gdy 

chromosomy / chromatydy ulegają kondensacji, jądro komórkowe zaczyna rozpadać się, umożliwiając 

swobodne przemieszczanie się chromosomów w komórce w miarę postępu procesu podziału komórki. 

Metafaza 

Metafaza jest punktem, w którym wszystkie chromosomy są ustawione w środku komórki. Po 

rozpuszczeniu błony jądrowej i zakończeniu profazy, chromosomy zmieniają się z splątanej masy w 

kolejkę w mniej lub bardziej zgrabny rząd w środku komórki. Niciane nici zwane wrzecionami chwytają 

każdy chromosom wokół centromeru w talii. Wrzeciona są przymocowane do punktów po obu 

stronach komórki zwanych słupami. Czasami naukowcy używają określeń geograficznych do opisu 

pozycji chromosomów podczas metafazy: chromosomy ustawiają się na równiku i są przymocowane 

do biegunów. Ta sztuczka może pomóc ci lepiej zwizualizować wydarzenia z metafazy. 

Anafaza 

Podczas anafazy chromatydy siostrzane są rozrywane, a powstałe połówki migrują do przeciwległych 

biegunów. W tym momencie łatwo zauważyć, że chromatydy są faktycznie chromosomami. Każda 

siostrzana chromatyda zostaje rozdzielona, tak że komórka, która ma zostać utworzona, kończy się 

pełnym zestawem wszystkich chromosomów pierwotnej komórki. 

Telofaza 

Wreszcie, podczas telofazy, błony jądrowe zaczynają formować się wokół dwóch zestawy oddzielnych 

chromosomów. Chromosomy zaczynają się rozluźniać i przyjmować swoją zwykłą formę 

międzyfazową. Sama komórka zaczyna się dzielić, gdy telofaza dobiega końca. 

Krok 3: Splitsville 

Po zakończeniu mitozy i utworzeniu nowych jąder komórka dzieli się na dwie mniejsze, identyczne 

komórki. Podział jednej komórki na dwie nazywa się cytokinezą (cyto oznacza komórkę i ruch 

znaczeniowy kinezy). Technicznie, cytokineza następuje po zakończeniu metafazy i przed rozpoczęciem 

fazy interfazy. Każda nowa komórka ma pełny zestaw chromosomów, tak jak zrobiła to pierwotna 

komórka. Wszystkie organelle i cytoplazmy obecne w pierwotnej komórce są podzielone tak, aby 

dostarczyć nowej komórce wszystkich niezbędnych do metabolizmu i wzrostu komórek. Nowe komórki 

są teraz w fazie międzyfazowej (konkretnie etap G1) i są gotowe do rozpoczęcia cyklu komórkowego 

ponownie. 

Mejoza: tworzenie komórek na płeć 

Mejoza to podział komórek, który obejmuje zmniejszenie liczby chromosomów jako przygotowanie do 

rozmnażania płciowego. Mejoza redukuje ilość DNA o połowę, tak aby w momencie zapłodnienia każde 

potomstwo otrzymało pełny zestaw chromosomów. W wyniku mejozy komórka przechodzi od 

diploidalnej do haploidalnej. Lub mówiąc inaczej, komórka przechodzi od bycia 2n do bycia n. U ludzi 



oznacza to, że komórki wytwarzane przez mejozę (jaja lub plemniki) mają po 23 chromosomy - po 

jednej kopii każdego z homologicznych chromosomów. Mejoza ma wiele cech wspólnych z mitozą. 

Etapy mają podobne nazwy, a chromosomy poruszają się podobnie, ale produkty mejozy są całkowicie 

odmienne od mitozy. Podczas gdy mitoza kończy się dwoma dokładnie identycznymi komórkami, 

mejoza wytwarza cztery komórki, każda o dokładnie połowie ilości DNA, którą zawierała pierwotna 

komórka. Ponadto, z mejozą, homologiczne chromosomy przechodzą skomplikowaną wymianę części 

zwaną rekombinacją. Rekombinacja jest jedną z najważniejszych aspektów mejozy i prowadzi do 

genetycznej zmienności, która pozwala każdemu osobnikowi wyprodukowanemu poprzez 

rozmnażanie płciowe być naprawdę wyjątkowym. Mejoza przechodzi dwie rundy podziału: mejoza I i 

sequel, mejoza II. W przeciwieństwie do wielu sequeli filmowych, kontynuacja mejozy jest naprawdę 

potrzebna. W obu rundach podziału chromosomy przechodzą etapy podziału, które przypominają te 

w mitozie. Jednak chromosomy podlegają różnym działaniom w mejotycznej profazie, metafazie, 

anafazie i telofazie. Z doświadczenia  wynika ,że studenci często utknęli w fazach mejozy i pomijali 

najważniejsze części mejozy: rekombinację i podział chromosomów. Aby zapobiec tego rodzaju 

nieporozumieniom, nie rozkładam mejozy według faz. Zamiast tego skupiam się na działaniach samych 

chromosomów. 

W mejozie I: 

  Homologiczne pary chromosomów ustawiają się obok siebie i wymieniają części. Nazywa się 

to przejściem lub rekombinacją i występuje podczas proforma I. 

  Podczas metafazy I, homologiczne chromosomy ustawiają się na równiku komórki (zwanej 

płytą metafazową), a homologi przechodzą na przeciwne bieguny podczas pierwszej rundy 

anafazy. 

  Komórka dzieli się na telofazę I, zmniejszając ilość materiału genetycznego o połowę i wchodzi 

do drugiej rundy podziału - mejozy II. 

Podczas mejozy II: 

  Poszczególne chromosomy (jako siostrzane chromatydy) kondensują się podczas profazy II i 

ustawiają się na płytkach metafazowych obu komórek (metafaza II). 

  Chromatydy oddzielają się i przechodzą do przeciwległych biegunów (anafaza II). 

  Komórki dzielą się, co daje w sumie cztery komórki potomne, z których każda ma jedną kopię 

każdego chromosomu. 

Mejoza Część I 

Komórki, które przechodzą mejozę rozpoczynają się w fazie podobnej do poprzedniej fazy 

międzyfazowej mitoza. Komórki rosną w fazie G1, ulegają replikacji DNA podczas S i przygotowują się 

do podziału podczas G2. (Aby przejrzeć, co dzieje się w każdej z tych faz, wróć do sekcji "Krok 1: Czas 

na wzrost.") Kiedy zaczyna się mejoza, chromosomy ulegają kondensacji. Do czasu zakończenia 

mejotycznej interfazy chromosomy zostały skopiowane i przyłączone jako chromatydy siostrzane, tak 

jak w mitozie. Dalej są fazy mejozy, które opisuję w kolejnych sekcjach. 

Znajdź swojego partnera 

Podczas profazy I (oznaczonej jako "I", ponieważ jest w pierwszej rundzie mejozy), homologiczne 

chromosomy znajdują się nawzajem. Te homologiczne chromosomy pochodziły od matki i ojca 

osobnika, którego komórki przechodzą obecnie mejozę. Tak więc, podczas mejozy, chromosomy 

matczyne i ojcowskie, jako homologi, ustawiaj obok siebie. Chociaż członkowie pary wydają się 

identyczni, nie są. Homologiczne chromosomy mają różne kombinacje alleli w tysiącach loci wzdłuż 



każdego chromosomu. Recombining sprawia, że jesteś wyjątkowy Kiedy homologiczne chromosomy 

łączą się w profazie I, chromatydy dwóch homologów faktycznie zsuwają się razem, a chromatydy 

wymieniają części swoich ramion. Enzymy przecinają chromosomy na kawałki i uszczelniają nowo 

połączone nici w ramach akcji zwanej crossing-over. Po zakończeniu crossing-over chromatydy składają 

się z części oryginalnego DNA i części DNA homologów. Loci nie ulegają pomieszaniu lub odwróceniu - 

sekwencja chromosomów pozostaje w pierwotnej kolejności. Jedyną rzeczą, która różni się od tego, że 

chromosomy matczyne i ojcowskie (jako homologi) są teraz mieszane razem. Rysunek 2-8 ilustruje 

przejście w akcji. Rysunek pokazuje jedną parę homologicznych chromosomów i dwa loci. W obu loci 

chromosomy mają alternatywne formy genów - innymi słowy, allele są różne: Homolog ma A i b, a 

homolog ma dwa a i B. Gdy replikacja ma miejsce, siostrzane chromatydy są identyczne (ponieważ 

dokładne kopie siebie nawzajem). Po przejściu dwie siostrzane chromatydy wymieniły ramiona. Zatem 

każdy homolog ma inny chromatyd siostrzany. Partnerzy dzielą rekombinowane homologi na równiku 

metafazowym komórki. Błona jądrowa zaczyna się rozpadać i w trakcie procesu podobnie jak anafaza 

mitotyczna, włókna wrzecion chwytają chromosomy homologiczne przez centromery i przyciągają je 

do przeciwległych stron komórki. Pod koniec pierwszej fazy mejozy komórka przechodzi pierwszą 

rundę podziału (telofaza 1, a następnie cytokineza 1). Nowo podzielone komórki zawierają po jednym 

zestawie chromosomów, obecnie bezimiennych homologów, wciąż w formie replikowanych 

chromatyd siostrzanych. Kiedy homologi się wyrównują, chromosomy matczyne i ojcowskie łączą się 

w pary, ale to jest tossup, od której strony równika kończy się. Dlatego każda para homologów dzieli 

się niezależnie od każdej innej homologicznej pary. Po telofazie I komórki wchodzą do pośredniej rundy 

zwanej interkineis (co oznacza "między ruchami"). Chromosomy relaksują się i tracą tłuszcz, gotowe 

do metafazy. Interkinezy jest tylko fazą "odpoczynku" w ramach przygotowań do drugiej rundy mejozy. 

 

Mejoza Część II 

Mejoza II jest drugą fazą podziału komórki, która wytwarza końcowy produkt mejozy: komórki, z 

których każda zawiera tylko jedną kopię każdego chromosomu. Chromosomy kondensują się jeszcze 

raz do dobrze znanych, grubych, kiełbasianych kształtów. Należy pamiętać, że każda komórka ma tylko 

jeden zestaw chromosomów, które wciąż mają postać chromatyd siostrzanych. Podczas metafazy II, 

chromosomy ustawiają się wzdłuż równika komórek, a włókna wrzeciona przyczepiają się do 

centromerów. W anafazie II siostrzane chromatydy są rozrywane i przesuwane do przeciwległych 

biegunów ich komórek. Błony jądrowe tworzą się wokół pojedynczych chromosomów (telofaza II). 



Wreszcie następuje podział komórek. Pod koniec procesu każda z czterech komórek zawiera jeden 

pojedynczy zestaw chromosomów. 

Mamusiu, skąd się wziąłem? 

Od gametogenezy, miód. Mejoza u ludzi (i wszystkich zwierząt, które rozmnażają się seksualnie) 

produkuje komórki zwane gametami. Gamety występują w postaci plemników (wytwarzanych przez 

samce) lub jaj (wytwarzanych przez samice). Gdy warunki są odpowiednie, plemniki i jaja łączą się, 

tworząc nowy organizm, który przyjmuje postać zygoty. Rysunek  pokazuje proces gametogenezy 

(wytwarzania gamet) u ludzi. 

 

W przypadku ludzkich samców specjalne komórki w męskich narządach płciowych (jądrach) 

wytwarzają spermatogonię. Spermatogonia to 2n - zawierają one pełny diploidalny zbiór 46 

chromosomów (patrz wcześniejsza sekcja "Zliczanie numerów chromosomów"). Po mejozie I każdy 

pojedynczy spermatogonia podzielił się na dwie komórki zwane wtórnymi spermatocytami. Te 

spermatocyty zawierają tylko jedną kopię każdego homologu (jako siostrzane chromatydy). Po jednym 

większym podziale (mejoza II) spermatydy, które stają się komórkami nasienia, mają jedną kopię 

każdego chromosomu. W ten sposób plemniki są haploidalne i zawierają 23 chromosomy. Ponieważ 

mężczyźni mają chromosomy płci X i Y, połowa ich plemników (mężczyźni produkują dosłownie 

miliony) zawiera Xs, a połowa zawiera Ys. Ludzkie samice wytwarzają jaja w podobny sposób, w jaki 

mężczyźni wytwarzają plemniki. Komórki jajowe wytwarzane przez jajniki zaczynają się od diploidalnej 

oogonii (czyli 2n = 46). Duża różnica między produkcją jaj i nasienia polega na tym, że pod koniec 

mejozy II produkowane jest tylko jedno dojrzałe, haploidalne (23 chromosomowe) komórki płciowe 

(jako jaja) zamiast czterech (patrz Rysunek 2-9). Pozostałe trzy produkowane komórki nazywane są 

ciałami polarnymi; ciała polarne nie są rzeczywistymi komórkami jajowymi i nie można ich zapłodnić, 

aby wyprodukować potomstwo. Dlaczego ciało kobiece produkuje jedną komórkę jajową i trzy ciała 

polarne? Komórki jajowe potrzebują dużych ilości cytoplazmy, aby odżywiać zygotę w okresie 

pomiędzy zapłodnieniem, a gdy matka zaczyna dostarczać rosnącemu zarodkowi składniki odżywcze i 

energię przez łożysko. Najprostszym sposobem uzyskania wystarczającej ilości cytoplazmy w jajku, 

kiedy jej najbardziej potrzebuje, jest umieszczenie mniejszej cytoplazmy w pozostałych trzech 

komórkach wytwarzanych w mejozie II. 



Plan grochowy Mendla: odkrywanie praw dziedziczenia 

Spójrz na liście drzewa lub kolor na własne oczy. Jaki jest Twój wzrost? Jakiego koloru jest futro 

Twojego psa lub kota? Czy potrafisz zwijać lub zwijać język? Masz włosy na grzbietach palców? 

Wszystkie fizyczne cechy każdej żywej istoty pochodzą z genów tego organizmu. Nawet jeśli nie wiesz 

zbyt wiele o tym, jak działają geny, a nawet o tym, czym są geny, prawdopodobnie już myślałeś o tym, 

jak można dziedziczyć cechy fizyczne. Wystarczy pomyśleć o pierwszej rzeczy, którą praktycznie 

wszyscy mówią, kiedy widzą nowonarodzone dziecko: kto wygląda jak najbardziej, mamę czy tatę? 

Prawa dziedziczenia - sposób przekazywania cech z pokolenia na pokolenie (w tym dziedziczenie 

polegające na dziedziczeniu recesywnym, segregacja cech na gamety i niezależny wybór cech) - odkryto 

zaledwie sto lat temu. Na początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku Gregor Mendel, austriacki 

mnich, który wykopał ogrodnictwo, spojrzał na otaczający go świat fizyczny i, po prostu uprawiając 

groszek w swoim ogrodzie, podzielił wzorce dziedziczenia genetycznego, które są dziś rozpoznawane. 

W tym rozdziale odkryjesz, w jaki sposób plan groszku Mendla zmienił sposób, w jaki naukowcy 

postrzegają świat. Jeśli pominąłeś część 2, nie martw się - Mendel nie wiedział nic o mitozy ani mejozie, 

kiedy sformułował prawa dziedziczenia. Odkrycia Mendla mają ogromny wpływ na twoje życie. Jeśli 

interesuje Cię jak genetyka wpływa na twoje zdrowie (część III), pomoże ci lektura tej części i 

zrozumienie praw dziedziczenia.  

Flower Power: Ogrodnictwo z Gregorem Mendlem 

Przez wieki, zanim Mendel posadził swoją pierwszą roślinę grochu, uczeni i naukowcy przekonywali, 

jak działało dziedzictwo cech fizycznych. Było oczywiste, że coś zostało przekazane z rodzica na 

potomstwo, ponieważ choroby i cechy osobowości zdawały się przebiegać w rodzinach. A rolnicy 

wiedzieli, że poprzez hodowlę roślin i zwierząt o pewnych cechach fizycznych, które cenili, mogli 

stworzyć odmiany, które wytwarzały pożądane produkty, takie jak smaczniejsze jabłka, więcej wełny 

lub grubsze krowy. Ale to, w jaki sposób dziedziczenie działało, a dokładnie to, co przeszło z rodzica na 

dziecko, pozostało tajemnicą. Wpisz gwiazdę naszego pokazu ogrodniczego, Gregor Mendel. Mendel z 

natury był ciekawą osobą. Gdy wędrował po ogrodach klasztoru, w którym mieszkał w połowie XIX 

wieku, zauważył, że rośliny grochu wyglądały na różne od siebie różne. Niektóre były wysokie, a inne 

krótkie. Niektórzy mieli zielone nasiona, a inni żółte nasiona. Mendel zastanawiał się, co spowodowało 

zaobserwowane różnice i zdecydował się przeprowadzić serię prostych eksperymentów. Dla swoich 

eksperymentów wybrał siedem cech roślin grochu, jak widać w tabeli 

Siedem cech roślin grochu opracowanych przez Gregora Mendela 

Cecha Forma Dominująca Forma recesywna 

Kolor nasion Żółty Zielony 

Kształt nasion Okrągły Pomarszczone 

Kolor płaszcza nasion Szary Biały 

Kolor strąka Zielony Żółty 

Kształt strąka Nadmuchany Zacieśniony 

Wysokość rośliny Wysoka Krótka 

Pozycja kwiatu Wzdłuż łodygi Na końcu łodygi 

 

Przez dziesięć lat Mendel cierpliwie uprawiał wiele odmian grochu o różnych kolorach kwiatów, 

kształtach nasion, numerach nasion i tak dalej. W procesie zwanym krzyżowaniem, kojarzył rośliny 

rodzicielskie, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać ich potomstwo. Kiedy zmarł w 1884 roku, Mendel nie 

zdawał sobie sprawy z ogromu swojego wkładu w naukę. Pełne 34 lata upłynęły od opublikowania jego 

pracy (w 1868 r.), Zanim ktokolwiek zorientował się, co odkrył ten prosty ogrodnik. Jeśli nie wiesz zbyt 



wiele o roślinach, zrozumienie, jak rośliny rozmnażają się, może pomóc ci docenić to, co zrobił Mendel. 

Aby połączyć rośliny, potrzebujesz kwiatów i zakurzonej substancji, którą produkują, zwanej pyłkiem 

(roślinnym odpowiednikiem nasienia). Kwiaty mają struktury zwane jajnikami (Rysunek 1); 

 

 jajniki są ukryte wewnątrz słupka i są połączone ze światem zewnętrznym dzięki stygmatyzacji. Pyłek 

jest wytwarzany przez struktury zwane pręcikami. Podobnie jak zwierzęta, jajniki roślin wytwarzają 

również jaja, które po ekspozycji na pyłki (zapylanie) są zapładniane do produkcji nasion. W 

odpowiednich warunkach nasiona kiełkują, aby stać się roślinami. Rośliny wyrastające z nasion są 

potomstwem rośliny (roślin), która wytworzyła jaja i pyłek. Nawożenie może nastąpić na jeden z dwóch 

sposobów: 

  Przekroczenie: Dwie rośliny mogą być skrzyżowane. Pyłek z jednego może być użyty do 

zapłodnienia jajek innego. 

 Samozapylenie: Niektóre kwiaty wytwarzają zarówno kwiaty, jak i pyłki, w którym to przypadku 

kwiat może zapładniać własne jaja w procesie zwanym samozapyleniem lub samozapyleniem. 

Nie wszystkie rośliny mogą same zapładniać, ale groszek Mendla mógłby. 

Pozbycie się Lingo dziedziczenia 

Prawdopodobnie już wiesz, że geny przekazywane są z rodzica na potomstwo i że w jakiś sposób geny 

odpowiadają za cechy fizyczne (fenotyp, taki jak kolor oczu), który obserwujesz w sobie oraz ludziach i 

organizmach wokół ciebie. Najprostsza możliwa definicja genu jest dziedziczonym czynnikiem, który 

określa jakąś cechę. Geny występują w różnych postaciach, zwanych allelami. Indywidualne allele 

określają zaobserwowany fenotyp. Kombinacje alleli wszystkich różnych genów, które posiadasz, 

tworzą twój genotyp. Geny zajmują loci, specyficzne lokalizacje wzdłuż pasm twojego DNA (locus jest 

formą w liczbie pojedynczej). Różne cechy (takie jak kolor oczu w porównaniu do koloru włosów) są 

określane przez geny, które zajmują różne loci, często na różnych chromosomach. Spójrz na rysunek 2, 

aby zobaczyć, jak allele są rozmieszczone w różnych loci wzdłuż dwóch par ogólnych chromosomów. 



 

U ludzi (i wielu innych organizmów) allele poszczególnych genów występują w parach. Jeśli oba allele 

są identyczne pod względem formy, uważa się, że locus jest homozygotyczny, a cały organizm można 

nazwać homozygotą dla tego konkretnego miejsca. Jeśli oba allele nie są identyczne, to dla tej cechy 

osobnik jest heterozygotyczny lub heterozygota. Osobniki mogą być zarówno heterozygotyczne, jak i 

homozygotyczne w różnych loci w tym samym czasie, w ten sposób powstaje cała zmienność 

fenotypowa w jednym organizmie. Na przykład kolor oczu jest kontrolowany przez co najmniej trzy 

lokalizacje, kolor włosów jest kontrolowany przez kilka miejsc, różniących się od koloru oczu, a kolor 

skóry jest jeszcze inny. Widać, jak bardzo trudno byłoby ustalić, w jaki sposób odziedziczone są złożone 

cechy. 

Proste tworzenie dziedziczenia 

Jeśli chodzi o sortowanie dziedziczenia, najłatwiej jest zacząć od tego, jak jedna cecha - nazywana 

czasem dziedziczeniem prostym - jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest to rodzaj 

dziedzictwa, z którego zaczął Mendel, kiedy po raz pierwszy badał rośliny grochu. Wybór grochu przez 

Mendla i cechy, na których skupił się, miały pozytywny wpływ na jego zdolność odkrywania praw 

dziedziczenia. 

 Pierwotne rośliny macierzyste Mendel użyte w jego eksperymentach były prawdziwą hodowlą. 

Gdy prawdziwi hodowcy mogą samozapłodnić, dokładnie te same cechy fizyczne pojawiają się, 

niezmienione, pokolenie po pokoleniu. Prawdziwie hodowlane wysokie rośliny zawsze 

wytwarzają wysokie rośliny, prawdziwe hodowlane krótkie rośliny zawsze produkują krótkie 

rośliny i tak dalej. 

  Mendel badał cechy, które miały tylko dwie formy lub fenotypy, dla każdej cechy (jak krótka 

lub wysoka). Rozmyślnie wybrał cechy, które były albo tego samego typu, albo wysokie, takie 

jak wysokie albo krótkie, zielone nasiona albo żółte nasiona. Badanie cech, które pojawiły się 

tylko w dwóch postaciach, znacznie ułatwiło dziedziczenie cech. 

  Mendel pracował tylko nad cechami, które wykazywały autosomalną dominującą formę 

dziedziczenia - to znaczy, że geny znajdowały się na chromosomach autosomalnych (lub 

nieseksownych). 

Zanim jego groch zaczął produkować pyłek, Mendel otworzył pączki kwiatów. Odciął część produkującą 

pyłek (pręcik) lub część odbierającą pyłek (piętno), aby zapobiec samozapyleniu rośliny. Gdy kwiat 

dojrzał, przeniósł pyłek ręką - ok, nie technicznie jego ręka; użył małego pędzla - od jednej rośliny 

("ojca") do drugiej ("matka"). Mendel następnie zasiał nasiona (potomstwo), które powstały w wyniku 



tego "krycia", aby zobaczyć, które cechy fizyczne zostały wytworzone przez każdy krzyż. Poniższe 

rozdziały objaśniają trzy prawa dziedziczenia odkryte przez Mendla na podstawie jego eksperymentów. 

Ustanowienie dominacji 

Ustanowienie dominacji 

Na potrzeby swoich eksperymentów Mendel przeszedł przez prawdziwe rośliny hodowlane, które 

produkowały okrągłe nasiona z prawdziwymi hodowcami, które produkowały pomarszczone nasiona, 

krzyżowały krótkich prawdziwych hodowców z wysokimi prawdziwymi hodowcami i tak dalej. Krzyże 

organizmów rodzicielskich, które różnią się tylko jedną cechą, takie jak kształt nasion lub wysokość 

rośliny, nazywane są krzyżami monohybrydowymi. Mendel cierpliwie przenosił pyłek z rośliny do 

rośliny, zbierał i sadził nasiona i obserwował wyniki po dojrzewaniu potomstwa. Jego rośliny 

produkowały dosłownie tysiące nasion, więc jego ogród musiał być całkiem niezły. Aby opisać 

eksperymenty i wyniki Mendla, odnoszę się do pokolenia rodzicielskiego z literą P. Pierwsze 

potomstwo z krzyża nazywa się F1. Jeśli potomstwo F1 łączy się ze sobą nawzajem (lub można je 

samozapłodnić), następne pokolenie nazywa się F2 

 

Wyniki eksperymentów Mendla były niezwykle spójne. W każdym przypadku, gdy kojarzył rośliny 

hodowlane o różnych fenotypach, całe potomstwo F1 miało taki sam fenotyp jak jedna lub druga 

roślina rodzicielska. Na przykład, kiedy Mendel przekroczył prawdziwego rodzica o wysokiej 

rodzicielstwie, z prawdziwym rodzicielstwem krótkim rodzicem, całe potomstwo F1 było wysokie. 

Wynik ten był zaskakujący, ponieważ do tego czasu wiele osób uważało, że dziedziczenie było 

mieszanką cech dwojga rodziców - Mendel spodziewał się, że jego pierwsze pokolenie będzie miało 

średni wzrost. Gdyby Mendel po prostu podrapał się w głowę i zatrzymał, nie nauczyłby się wiele. Ale 

pozwolił potomstwu F1 samozapłodnić i wydarzyło się coś ciekawego: około 25 procent potomstwa F2 

było krótkich, a reszta, około 75 procent, była wysoka. Od tego pokolenia F2, kiedy pozwolono mu na 

samozapłodnienie, jego krótkie rośliny były prawdziwymi hodowcami - wszystkie produkowały krótkie 

potomstwo. Jego wysokie rośliny F2 produkowały zarówno wysokie jak i krótkie potomstwo. Około 

jednej trzeciej jego wysokich F2 wyhodowanych tak, jak wysokie. Reszta produkowała wysokie i krótkie 



potomstwo w stosunku 3: 1. Po tysiącach krzyżowań Mendel doszedł do bardzo dokładnego wniosku, 

że czynnikami, które wpływały na kształt nasion, kolor nasion, kolor strąków, wysokość roślin itd. Były 

działające zestawy dwóch. Doszedł do tego zrozumienia, ponieważ jeden fenotyp pojawił się u 

potomstwa F1, ale oba fenotypy były obecne wśród roślin F2. Wynik pokolenia F2 powiedział mu, że 

cokolwiek kontrolowało określoną cechę (taką jak wysokość rośliny) było obecne, ale jakoś ukryte w 

potomstwie F1. Mendel szybko zorientował się, że pewne cechy zdają się zachowywać jak władcy lub 

dominować, inne cechy. Dominacja oznacza, że jeden czynnik maskuje obecność drugiego. Okrągły 

kształt nasion zdominował pomarszczony. Wysoka wysokość była krótka. Żółty kolor nasion 

zdominował zielony. Mendel słusznie zdeterminował genetyczna zasada dominacji poprzez ścisłe 

obserwowanie fenotypu w pokoleniu i pokoleniu oraz krzyżowej. Kiedy prawdziwe wysokie i krótkie 

rośliny zostały skrzyżowane, każde potomstwo F1 otrzymało jeden czynnik określający wysokość od 

każdego z rodziców. Ponieważ wysoki jest dominujący w stosunku do krótkiego, wszystkie rośliny F1 

były wysokie. Mendel stwierdził, że jedynymi postaciami recesywnymi (cechy, które są maskowane 

przez dominujące cechy) zostały wyrażone, gdy oba czynniki były podobne, jak wtedy, gdy krótkie 

rośliny zapładniały się samo. 

Segregacja alleli 

Segregacja ma miejsce, gdy rzeczy się od siebie oddzielają. W sensie genetycznym rozdzielone są dwa 

czynniki - allele genu - które determinują fenotyp. Figura 4 śledzi segregację alleli dla koloru nasion 

przez trzy pokolenia. Skróty do opisu alleli są zazwyczaj wielką literą dla cechy dominującej i tej samej 

litery małymi literami dla cechy recesywnej. W tym przykładzie używam Y dla dominującego allelu, 

który wytwarza żółte nasiona; y oznacza allel recesywny, który, gdy jest homozygotyczny, powoduje, 

że nasiona są zielone. Litery lub symbole używane do różnych alleli i cech są całkowicie arbitralne. Po 

prostu upewnij się, że jesteś konsekwentny w posługiwaniu się literami i symbolami i nie mieszaj ich. 

W przykładzie segregacji przedstawionym na rysunku poniżej rodzice (w pokoleniu P) są 

homozygotyczni. Każda pojedyncza roślina rodzicielska ma pewien genotyp - kombinację alleli - które 

determinują jej fenotyp. Ponieważ rośliny grochu są diploidalne, genotyp każdej rośliny opisany jest za 

pomocą dwóch liter. Na przykład, prawdziwie rozmnażająca roślina z żółtymi nasionami miałaby 

genotyp YY, a rośliny z zielonymi nasionami są yy. Gamet (komórki płciowe, jak w pyłku lub jajach) 

wytwarzane przez każdą roślinę mają tylko jeden allel. (Komórki płciowe są haploidami, patrz rozdział 

2, aby uzyskać wszystkie szczegóły na temat tego, w jaki sposób mejoza wytwarza haploidalne gamety.) 

Dlatego prawdziwi hodowcy mogą produkować gamety jednego rodzaju - rośliny YY mogą wytworzyć 

tylko gamety Y, a rośliny yy mogą produkować y gamety. Kiedy pyłek Y i jajo (lub odwrotnie, pyłek y i 

jajo Y) łączą się, tworzą potomstwo Yy - jest to heterozygotyczne pokolenie F1. Dolna granica zasady 

segregacji polega na analizie par alleli w gamety. Każda gameta otrzymuje jeden i tylko jeden allel dla 

każdego locus; jest to wynik homologiczne firmy rozdzielającej chromosomy podczas pierwszej rundy 

mejozy (patrz rozdział 2, aby dowiedzieć się więcej na temat podziału chromosomów podczas mejozy). 

Kiedy pokolenie F1 sam się zapładnia (aby stworzyć generację F2), każda roślina wytwarza dwa rodzaje 

gamet: Połowa to Y, a druga połowa to y. Segregacja umożliwia wykonanie czterech kombinacji zygoty: 

YY, Yy, YY lub Yy. (Yy i yy wyglądają na zbędne, ale są genetycznie istotne, ponieważ reprezentują różne 

wkłady [y lub Y] od każdego rodzica.) Fenotypowo Yy, yY i YY wyglądają podobnie: żółte nasiona. Tylko 

yy robi zielone nasiona. Stosunek genotypów wynosi 1: 2: 1 (1/4 homozygotyczna dominująca: 2/4 

heterozygotyczna: 1/4 homozygotyczna recesywna), a stosunek fenotypów wynosi 3 do 1 (fenotyp 

dominujący do fenotypu recesywnego). Jeśli pozwolisz sobie na samozapłodnienie w pokoleniu F3, 

twoi rodzice tworzą potomstwo. YY rodzice produkują tylko potomstwo YY. Rodzice Yy ponownie 

tworzą YY, Yy, 



i yy potomstwo w tych samych proporcjach obserwowanych w F2: 1/4 YY, 1/2 Yy i 1/4 yy. Naukowcy 

wiedzą już, że to, co Mendel zobaczył w zestawach dwóch, to geny. Pojedyncze pary genów (to znaczy 

jedno locus) kontrolują każdą cechę. Oznacza to, że wysokość rośliny była w jednym miejscu, kolor 

nasion w innym miejscu, kształt nasion w trzecim miejscu i tak dalej. 

 

Deklarowanie niezależności 

Gdy Mendel dowiedział się więcej o tym, jak przekazywano cechy z pokolenia na pokolenie, 

przeprowadzał eksperymenty z roślinami różniącymi się co najmniej dwoma cechami. Odkrył, że cechy 

zachowują się niezależnie - na przykład dziedziczenie wysokości roślin nie miało wpływu na 

dziedziczenie koloru nasion. Niezależne dziedziczenie cech nazywa się prawem niezależnego 

asortymentu i jest konsekwencją mejozy. Gdy homologiczne pary chromosomów oddzielają się, robią 

to losowo względem siebie. Ruch każdego pojedynczego chromosomu jest niezależny w odniesieniu 

do każdego innego chromosomu. Przypomina to rzucanie monetą: dopóki moneta nie jest sfałszowana, 

jedna klapa monety nie ma wpływu na drugą - każda klapka jest niezależnym wydarzeniem. 

Genetycznie, to, co stanowi przypadkowa separacja, polega na tym, że allele na różnych 

chromosomach są dziedziczone niezależnie. Segregacja i niezależny asortyment są bardzo ściśle 

powiązanymi zasadami. Segregacja mówi, że allele w tym samym locus na parach chromosomów 

oddzielają się i że każde potomstwo ma taką samą szansę odziedziczenia określonego allelu od rodzica. 

Niezależny asortyment oznacza, że każde potomstwo ma taką samą możliwość odziedziczenia 

dowolnego allelu w jakimkolwiek innym locusie 

Znalezienie nieznanych alleli 



Mendel krzyżował rośliny rodzicielskie w wielu różnych kombinacjach, aby ustalić tożsamość ukrytych 

czynników (które znamy obecnie jako geny), które wytworzyły fenotypy, które zaobserwował. Jeden 

rodzaj krzyża był szczególnie pouczający. Test genetyczny występuje wtedy, gdy każda osobnik z 

nieznanym genotypem jest skrzyżowana z prawdziwą osobnikiem hodowlanym z fenotypem 

recesywnym (innymi słowy, homozygotą). Każdy krzyżyk dostarcza różnych informacji na temat 

genotypów zaangażowanych osób. Na przykład Mendel mógłby zająć dowolną roślinę o dowolnym 

fenotypie i przetestować ją za pomocą prawdziwej rośliny recesywnej, aby dowiedzieć się, która allelia 

niesie roślinę o nieznanym genotypie. Oto, jak test genetyczny zadziałałby: Roślinę z dominującym 

fenotypem, fioletowymi kwiatami, można było skrzyżować z prawdziwą hodowlą białych roślin 

kwitnących (ww). Jeśli potomstwo ma fioletowe kwiaty, Mendel wiedział, że nieznany genotyp jest 

homozygotyczną dominantą (WW). Na rycinie 5 widać wyniki kolejnego testu krzyżowego: test 

genetyczny heterozygoty (Ww) dał potomstwo pół białych i pół fioletowych fenotypów. 

 

Używanie podstawowego prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństwa dziedziczenia 

Przewidywanie wyników krzyżówek jest łatwe, ponieważ prawdopodobieństwo uzyskania określonego 

wyniki podlegają regułom prawdopodobieństwa. Oto dwie ważne zasady prawdopodobieństwa, które 

powinieneś wiedzieć: 

  Reguła mnożenia stosowana jest wtedy, gdy prawdopodobieństwa zdarzeń są niezależne od 

siebie - to znaczy wynik jednego zdarzenia nie ma wpływu na wynik innego. Łączne 

prawdopodobieństwo wystąpienia obu zdarzeń jest wynikiem zdarzeń, więc pomnożymy 

prawdopodobieństwa. 

 Reguła dodawania jest używana, gdy chcesz poznać prawdopodobieństwo wystąpienia 

jednego zdarzenia w przeciwieństwie do innego, niezależnego zdarzenia. Innymi słowy, 

używasz tej reguły, gdy chcesz poznać prawdopodobieństwo wystąpienia jednego zdarzenia 

lub innego zdarzenia, ale niekoniecznie jedno i drugie. 

Oto zasady dodawania i mnożenia dla krzyżówek monohybrydowych (krzyżówki rodzicielskich 

organizmów, które różnią się tylko jedną cechą). Załóżmy, że masz dwie rośliny grochu. Obie rośliny 

mają fioletowe kwiaty, a obie są heterozygotyczne (Ww). Każda roślina będzie produkować dwa 

rodzaje gamet, W i w, z równym prawdopodobieństwem - to znaczy, połowa gamet będzie W i połowa 

będzie w dla każdej rośliny. Aby określić prawdopodobieństwo pewnego genotypu wynikającego z 

krzyżowania się tych dwóch roślin, należy zastosować zasadę mnożenia i pomnożyć 

prawdopodobieństwa. Na przykład, jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania heterozygoty (Ww) z 

tego krzyża? Ponieważ obie rośliny są heterozygotyczne (Ww), prawdopodobieństwo uzyskania W z 

rośliny pierwszej wynosi 1/2, a prawdopodobieństwo otrzymania w z rośliny drugiej wynosi również 

1/2. Słowo i mówi, że musisz pomnożyć dwa prawdopodobieństwa, aby określić prawdopodobieństwo 

wystąpienia dwóch zdarzeń. Więc 1/2 × 1/2 = 1/4. Ale jest inny sposób na uzyskanie heterozygoty z 

tego krzyża: Roślinę można wnieść w, a roślina dwa może przyczynić się do W. Prawdopodobieństwo 

tego obrót zdarzeń jest dokładnie taki sam jak w pierwszym scenariuszu: 1/2 × 1/2 = 1/4. Tak więc 



istnieją dwa równie prawdopodobne sposoby uzyskania heterozygoty: wW lub Ww. Słowo lub mówi, 

że musisz dodać dwa prawdopodobieństwa łącznie, aby uzyskać całkowite prawdopodobieństwo 

uzyskania heterozygoty: 1/4 + 1/4 = 1/2. Innymi słowy, istnieje 50-procentowe prawdopodobieństwo 

otrzymania potomstwa heterozygotycznego, gdy skrzyżowane są dwie heterozygoty. 

Rozwiązywanie prostych problemów genetyki 

Każdy problem genetyczny, od tych na egzaminie, po ustalenie, jaki kolor ma pies Twojego psa, może 

być rozwiązany w ten sam sposób. Oto proste podejście do każdego problemu genetycznego: 

1. Określ, z jakimi cechami masz do czynienia. 

2. Policz liczbę fenotypów. 

3. Uważnie przeczytaj problem, aby zidentyfikować pytanie. Czy musisz obliczyć proporcje genetyczne 

lub fenotypowe? Czy próbujesz ustalić coś o rodzicach lub potomstwie? 

4. Poszukaj słów oznaczających i lub pomocnych w ustaleniu prawdopodobieństw dodawać i powielać. 

Rozszyfrowanie krzyżowania monohybrydowego 

Wyobraź sobie, że masz swój własny groszek pełen tego samego rodzaju grochu, którego używał 

Mendel w swoich eksperymentach. Po przeczytaniu tego tektu, jesteś pełen entuzjazmu dla genetyki, 

więc rzucasz się, aby liczyć strąki grochu, zauważając, że niektóre rośliny mają nadmuchane strąki, a 

inne mają zwężone strzykawki. Wiesz, że w zeszłym roku miałeś jedną roślinę z napełnionymi strąkami 

i że tegoroczne rośliny są potomstwem zeszłorocznej rośliny o napompowanej podeszwie (która sama 

zapładniała). Po zliczeniu strąków odkrywasz, że 37 twoich roślin ma zawyżone strąki, a 13 ma zwężone 

torebki. (Dla osób z zaburzeniami ogrodniczymi, napompowane kapsułki są cylindryczne, a zwężone 

strzykawki odpowiadają kształtowi nasion w kapsule.) Jaki był genotyp twojej pierwotnej rośliny? Jaki 

jest dominujący allel? Masz dwa odrębne fenotypy (zwężone i zawyżone) jednej cechy, kształt strąka. 

Możesz wybrać dowolny symbol lub literę, którą chcesz, ale często genetycy używają liter jak c do 

zwężenia, a następnie dodają tę literę do drugiego allela. Jednym ze sposobów na rozwiązanie 

problemu zwężonego lub nadmuchanego kształtu kapsułki jest określenie stosunku jednego fenotypu 

do drugiego. Aby obliczyć proporcje, dodaj całkowitą liczbę potomstwa razem, 37 + 13 = 50, i podziel, 

aby określić proporcję każdego fenotypu, 37 ÷ 50 = 0,74 lub 74 procent ma nadmuchane strąki. Aby 

zweryfikować swój wynik, możesz podzielić 13 na 50, aby przekonać się, że 26 procent potomstwa ma 

ograniczoną liczbę strąków, a 74 procent plus 26 procent daje 100 procent twoich roślin. Z samych tych 

informacji prawdopodobnie już sobie uświadomiłeś (dzięki prostemu prawdopodobieństwu), że twoja 

oryginalna roślina musiała być heterozygotyczna i że nadętość jest dominująca nad zwężoną. Roślina 

heterozygotyczna (Cc) wytwarza dwa rodzaje gamet (C lub c) z równym prawdopodobieństwem (to 

znaczy, w połowie czasu gameta to C, a druga połowa to c). Prawdopodobieństwo uzyskania genotypu 

homozygotycznego dominującego (CC) wynosi 1/2 × 1/2 = 1/4 (to prawdopodobieństwo uzyskania C 

dwukrotnie: 

C raz i C po raz drugi, podobnie jak dwie rzutki monetą w rzędach lądujących w rzędzie). 

Prawdopodobieństwo uzyskania heterozygotycznej dominanty (C i c, lub c i C) wynosi 1/2 × 1/2 =1/4 

(aby uzyskać Cc) plus 1/2 × 1/2 = 1/4 (cC). Całkowite prawdopodobieństwo rośliny z dominującą 

fenotyp (CC lub Cc lub cC) wynosi 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4. Przy 50 roślinach można oczekiwać, że 37,5 z 

nich będzie wykazywać dominujący fenotyp - dokładnie to zaobserwowałeś. 

Zwalczanie krzyżowanie dwuhybrydowego 



Aby lepiej zrozumieć proces rozwiązywania prostych problemów genetycznych, można rozwiązać 

problem, który obejmuje więcej niż jedną cechę: krzyżowanie dwuhybrydowe. Oto scenariusz 

problemu. U świnek morskich dominuje czarne futro. (Jeśli jesteś hodowcą świnek morskich, proszę, 

wybacz mi moje uproszczenie.) W stanie duszy twoja mama daje ci dwie miłosne, identyczne świnki 

morskie: Lucy i Ricky. Ku twojemu zdziwieniu, Lucy i Ricky produkują potomstwo. Zaskakujące jest to, 

że nie wszystkie potomstwo wygląda podobnie. 

  Jeden jest biały i ma kręcone futro. 

  Trzy są czarne i mają kręcone futro. 

  Trzy są białe z gładkim futerkiem. 

  Dziewięć wyglądów jak Lucy i Ricky: czarne i gładkie futro. 

Oprócz znaczącej lekcji na temat liczby urodzeń, co możesz dowiedzieć się o genetyki koloru sierści i 

tekstury twoich świnek morskich? Po pierwsze, z jakimi cechami masz do czynienia? Nie powiedziałem 

ci nic o płci twych małych świnek morskich, więc można bezpiecznie założyć, że seks nie ma nic 

wspólnego z problemem. (Odbieram to, seks jest źródłem problemu, ale patrz rozdział 5, aby 

dowiedzieć się więcej na temat genetyki seksu.) Masz do czynienia z dwiema cechami: kolorem futra i 

faktury futra. Każda cecha ma dwa fenotypy: futro może być czarne lub białe, a futro może być gładkie 

lub kręcone. Pracując nad tym problemem, z góry wiadomo, że czarne futro to  dominująca cecha, ale 

nie otrzymujesz żadnych informacji o fakturze. Najprostszą metodą jest zbadanie jednej cechy na raz - 

innymi słowy, spójrz na krzyżowanie monohybrydowe. Ricky i Lucy mają czarne futro. Ile z ich 

potomstwa ma czarne futro? Dwanaście z szesnastu i 12 ÷ 16 = 3/4 lub 75 procent. Oznacza to, że do 

każdej z nich były trzy czarne świnki morskie. Będąc identycznym w fenotypie, Lucy i Ricky mają gładkie 

płaszcze. Ile dzieci miało gładkie płaszcze? Dwanaście z szesnastu. Znowu jest ten komfortowo znajomy 

stosunek! Stosunek od gładkiego do kręconego wynosi od 3 do 1. Z twojej wiedzy o krzyżowaniach 

monohybrydowych prawdopodobnie już to odgadłeś Lucy i Ricky są heterozygotyczni pod względem 

barwy sierści, a jednocześnie są heterozygotyczni pod względem struktury sierści. Dla pewności, 

możesz obliczyć prawdopodobieństwo pewnych genotypów i odpowiadających im fenotypów 

potomstwa dla dwóch świnek morskich, które są heterozygotyczne w dwóch loci 

 

 



Stosunek fenotypowy obserwowany u potomstwa Lucy i Ricky'ego (9: 3: 3: 1, patrz Figura) jest typowy 

dla pokolenia F2 w krzyżowaniu dwuhybrydowym. Najrzadszy fenotyp jest recesywny dla obu cech; w 

tym przypadku białe i kręcone są recesywne. Najbardziej powszechnym fenotypem jest ten, który 

dominuje dla obu cech. Fakt, że dziewięć szesnastu małych świnek morskich jest czarnych i gładkich, 

mówi, że prawdopodobieństwo otrzymania danego allelu na kolor i szczególny allel dla tekstury sierści 

jest wynikiem dwóch niezależnych zdarzeń. Kolor płaszcza i tekstura płaszcza są kodowane przez geny, 

które są dziedziczone niezależnie - jak można się spodziewać na zasadzie niezależności asortyment. 



Egzekwowanie prawa: prawa Mendla stosowane do cech złożonych 

Minęło prawie 150 lat, odkąd Gregor Mendel uprawiał rośliny grochu. Obserwacje, które poczynił i 

wnioski, które wyciągnął, dokładnie opisują, w jaki sposób geny przekazywane są z rodzica na 

potomstwo. Podstawowe prawa dziedziczenia - dominacja, segregacja i niezależny asortyment - 

przetrwały próbę czasu. Ale dziedziczenie nie jest tak proste, jak sugerują eksperymenty Mendla. 

Dominujące allele nie zawsze dominują, a geny nie zawsze są dziedziczone niezależnie. Niektóre geny 

maskują ich wygląd, a niektóre allele mogą zabijać. W tym rozdziale wyjaśniono dokładnie, w jaki 

sposób Mendel miał rację, i niesłusznie, o prawach dziedziczenia i sposobie ich egzekwowania. 

Dominująca zasada Alleli. . . Czasami 

Jeśli Mendel wybrał dla swoich eksperymentów roślinę inną niż roślina grochu, mógł dojść do bardzo 

różnych wniosków. Cechy, które studiował Mendel, pokazują prostą dominację - kiedy fenotyp 

dominującego allelu, lub cecha fizyczna (np. Żółte nasiono), maskuje obecność recesywnego allelu. 

Fenotyp recesywny (zielone ziarno w tym przykładzie) wyraża się tylko wtedy, gdy oba allele są 

recesywne (co zapisano jako yy w części 3). (Spójrzmy na Rozdział 3 po definicje powszechnie 

używanych pojęć genetyki, takich jak allele, recesywny i homozygotyczny.) Ale nie wszystkie allele 

zachowują się dokładnie jak dominujące - recesywne. Niektóre allele wykazują niepełną dominację i 

dlatego wydają się wykazywać mieszankę fenotypów od rodziców. W tej sekcji dowiesz się, jak 

dominujące allele rządzą grzędą - ale tylko przez część czasu. 

Walczący z niekompletną dominacją 

Wycieczka do sklepu spożywczego może być przyjemną lekcją genetyki. Weźmy na przykład bakłażan. 

Bakłażan występuje w różnych odcieniach (głównie) fioletu, dzięki uprzejmości pary alleli w jednym 

locusie, oddziałując na różne sposoby, aby wyrazić fenotyp, fioletowy kolor owoców. Ciemnofioletowe 

i białe kolory są wynikiem homozygotycznych alleli. Ciemnofioletowa jest homozygotyczna dla 

dominującego purpurowego allelu (PP), a biała jest homozygotyczna dla allelu recesywnego (pp). Po 

przekroczeniu, ciemnofioletowe i białe oberżyny dają światło fioletowe potomstwo - fenotyp pośredni. 

Ten pośredni kolor jest wynikiem allelu dla purpury, która jest niekompletna w swojej dominacji allelu 

dla białego (która jest w rzeczywistości allelem bez koloru). Przy niepełnej dominacji allele są 

dziedziczone w dokładnie taki sam sposób, jak zawsze: Jeden allel pochodzi od każdego z rodziców. Ale 

sposób, w jaki wyrażane są te allele - czyli fenotyp - jest inny. Allele nadal są zgodne z zasadami 

segregacji i niezależnego asortymentu. (Możesz dowiedzieć się o wyjątkach od niezależnych reguł 

asortymentowych w sekcji "Geny połączone razem" w dalszej części tego rozdziału.) Oto, jak działa 

krzyżyk bakłażanów: Rośliny macierzyste to PP (dla fioletu) i pp (dla białego). Pokolenie F1 jest 

heterozygotyczne (Pp) dokładnie tak, jak można oczekiwać od eksperymentów Mendla (patrz Rozdział 

3). Gdyby to była prosta dominacja, cała generacja Pp F1 byłaby ciemnofioletowa. Ale w tym przypadku 

niepełnej dominacji pokolenie F1 wychodzi na światło fioletowe (czasami nazywane fioletem). (Mniej 

purpurowy pigment jest wytwarzany przez heterozygoty, co czyni je jaśniejszym kolorem niż 

homozygotyczne purpurowe rośliny.) W F2 (wynik przekraczania Pp z Pp), połowa potomstwa ma 

fioletowe owoce (odpowiadające genotypowi Pp). Jedna czwarta potomstwa to ciemnopurpurowe 

(PP), a jedna czwarta to białe (pp) - są to homozygotyczne potomstwo. Zamiast stosunku 

fenotypowego 3: 1 (trzy ciemnofioletowe bakłażany i jeden biały bakłażan) można się spodziewać po 

prostej dominacji, z niepełną dominacją, widzimy stosunek 1: 2: 1 (jeden ciemno fioletowy bakłażan, 

dwa jasno fioletowe bakłażany i jeden biały bakłażan) - dokładny stosunek leżącego u podstaw 

genotypu (PP, Pp, Pp, pp). 

Utrzymanie uczciwości dzięki kodominacji 



Gdy allele mają równy udział w wyrażaniu ich fenotypów, dziedziczenia wzór jest uważany za 

kodominujący. Oba allele są wyrażane w pełni jako fenotypy, zamiast doświadczać jakiejś pośredniej 

ekspresji (jak to, co zaobserwowano w niekompletnej dominacji).  Jeden bardzo dobry przykład 

kodominacji widać w ludzkich typach krwi. Jeśli masz kiedykolwiek przekazała krew (lub otrzymała 

transfuzję), wiesz, że twoja grupa krwi jest niezwykle ważna. Jeśli podczas transfuzji otrzymasz 

niewłaściwą grupę krwi, możesz mieć śmiertelną reakcję alergiczną. Typy krwi są wynikiem białek, 

zwanych antygenami, wytwarzanych na powierzchni krwinek czerwonych. Antygeny chronią cię przed 

chorobami, ponieważ rozpoznają komórki atakujące (jak bakterie) jako obce, wiążą się z komórkami i 

niszczą je. Antygeny, które posiadasz, określają twoją grupę krwi. Kilka alleli kodu antygenów krwi. Dwa 

znane typy krwi, A i B, są kodowane przez dominujące allele. Kiedy dana osoba ma zarówno allele A, 

jak i B, jego krew wytwarza oba antygeny jednocześnie iw równych ilościach. Dlatego osoba, która ma 

genotyp AB ma również fenotyp AB. Sytuacja z grupami krwi ABO jest jeszcze bardziej skomplikowana 

przez obecność trzeciego allelu dla typu O u niektórych osób. Allel O jest recesywny, więc typy krwi 

ABO wykazują dwa rodzaje dziedziczenia: 

* Kodominacja (dla A i B) 

* Dominujący recesywny (A lub B w połączeniu z allelem O) 

Typ O ulega ekspresji tylko w stanie homozygotycznym. 

Dawidling z niepełną penetracją 

Niektóre dominujące allele nie wyrażają konsekwentnie swoich wpływów. Gdy dominujące allele są 

obecne, ale nie wykazują fenotypu, stan ten określa się jako niepełny penetrant. Penetrance definiuje 

się jako prawdopodobieństwo, że osoba posiadająca dominujący allel będzie wykazywać powiązany 

fenotyp. Pełna penetracja oznacza, że każda osoba posiadająca allel wykazuje fenotyp. Większość 

dominujących alleli ma penetrację 100% - to znaczy, fenotyp jest wyrażany u każdego osobnika 

posiadającego allel. Jedna niecałkowicie penetrantowa cecha, która ukazuje się u ludzi, jest 

polidaktylia, stan posiadania dodatkowych palców u rąk i nóg powyżej zwykłej dziesiątki. Polidaktylia 

jest dziedziczona jako cecha autosomalna (bez chromosomu) dominująca, a mężczyźni i kobiety 

dziedziczą tę cechę z jednakową częstotliwością. w przeciwieństwie do większości dominujące cechy, 

jednak dziedziczenie dodatkowych palców u rąk i nóg wydaje się pomijać pokolenia, ponieważ allel nie 

zawsze wyraża fenotyp. Na przykład w jednej grupie osób badanych pod kątem polidaktylii cecha ta 

pojawiła się u 65 procent osób z allelem. Genetycy zazwyczaj mówią o penetracji w ujęciu 

procentowym. W tym przykładzie polidaktylia stanowi 65 procent penetracji. Rak piersi to kolejna 

cecha, która jest niekompletnie penetrantem. Jedna mutacja, która może powodować raka piersi, jest 

dziedziczona jako autosomalna dominująca cecha. Jednak penetracja wynosi w przybliżeniu 60 procent 

u osób noszących allel, co oznacza, że około 60 procent nosicieli allelu będzie miało raka piersi w swoim 

życiu. Bez względu na penetrację, gdy cecha jest wyrażana, stopień, w jakim allel wyraża fenotyp, może 

różnić się w zależności od osoby; ta zmienna siła cechy nazywana jest ekspresywnością. U osób z 

polidaktylizacją ekspresyjność cechy mierzona jest kompletnością dodatkowych cyfr - niektórzy ludzie 

Allele. Powikłania komplikacji 

Różnorodność form, które geny (jako allele) biorą pod uwagę ogromną różnorodność cech fizycznych, 

które widzisz w otaczającym cię świecie. Istnieje na przykład wiele alleli na kolor oczu i kolor włosów. 

Ponadto kilka loci przyczynia się do większości fenotypów. Radzenie sobie z wieloma loci i wieloma 

allelami w każdym locusie komplikuje wzorce dziedziczenia i sprawia, że wzory stają się trudniejsze do 

zrozumienia. W przypadku wielu zaburzeń forma dziedziczenia nie jest dobrze rozumiana, ponieważ 

wzory są maskowane przez zmienną ekspresję i niekompletną penetrację. Ponadto wiele alleli może 



wchodzić w interakcje jako niekompletnie dominujące, kodominujące lub dominujące-recesywne. W 

tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób różne allele pojedynczego genu mogą siać spustoszenie z wzorami 

dziedziczenia.  

Więcej niż dwa allele 

Kiedy przeszedł do swoich badań nad grochem, Mendel świadomie wybrał badanie cech, które 

pojawiły się tylko w dwóch smakach. Na przykład jego groszek miał tylko dwie możliwości koloru 

kwiatu: biały i fioletowy. Allel dla purpury w pospolitej roślinie grochu jest w pełni dominujący, więc 

wykazuje on taki sam odcień purpury u roślin heterozygotycznych, jak w roślinach homozygotycznych. 

Oprócz tego, że jest w pełni dominująca, purpura jest całkowicie penetrantem, więc każda roślina, 

która dziedziczy gen dla fioletowych kwiatów, ma fioletowe kwiaty. Gdyby Mendel był hodowcą królika 

zamiast ogrodnikiem, jego historia byłaby prawdopodobnie inna. Być może nie otrzymał tytułu "ojciec 

genetyki", ponieważ szerokie spektrum kolorów płaszcza królika sprawiłoby, że większość osób po 

prostu podniosłaby ręce. Aby uprościć sprawę, należy rozważyć jeden gen dla koloru sierści zająca. Gen 

C ma cztery allele, które kontrolują ilość pigmentu produkowanego w łodydze włosa. Te cztery allele 

dają ci cztery wzory kolorów królika do pracy. Różne allele koloru królika są oznaczone literą c z 

superskryptami: 

 Brązowy (c +): Brązowe króliki są uważane za dzikie, które ogólnie uważa się za "normalny" 

fenotyp. Brązowe króliki są brązowe. 

 Albino (c): Białe króliki są homozygotyczne pod względem tego allelu koloru, który w ogóle nie 

wytwarza żadnego pigmentu. Dlatego białe króliki są uważane za albinosy. Mają wszystkie 

białe płaszcze, różowe oczy i różową skórę. 

 Szynszyla (cch): Króliki Szynszyla są solidnie szare (konkretnie mają białe włosy z czarnymi 

końcówkami). 

 Himalayan (ch): Himalayan króliki są białe, ale mają ciemne włosy na nogach, uszach i nosach. 

Dziki typ to trochę problematyczny termin w genetyce. Zasadniczo bierze się pod uwagę typ dziki 

"normalny" fenotyp, a wszystko inne jest "zmutowane". Mutant jest po prostu inny, alternatywną 

formą, która niekoniecznie jest szkodliwa. Dziki typ zwykle jest najbardziej powszechnym fenotypem i 

zwykle dominuje nad innymi allelami. Na przykład w książkach genetycznych można zobaczyć dzikie 

typy, które opisują fenotypy, takie jak kolor oczu u muszek owocowych. Choć rzadko występują, 

zmutowane formy barw występują w naturalnych populacjach zwierząt. W przypadku królików 

domowych, formy kolorowe inne niż brązowe są produktem programów hodowlanych specjalnie w 

celu uzyskania określonych kolorów. Chociaż konkretna cecha może być określona przez wiele różnych 

alleli (jak w przypadku czterech alleli dla koloru futra króliczego), każde konkretne zwierzę niesie tylko 

dwa allele w danym miejscu w tym samym czasie. Gen C u królików wykazuje hierarchię dominacji 

powszechną wśród genów z wieloma allelami. Dziki typ jest całkowicie dominujący nad pozostałymi 

trzema allelami, więc każdy królik mający allel c + będzie brązowy. Szynszyla jest niekompletnie 

dominująca nad Himalajami i albinosami. Oznacza to, że heterozygotyczne chinchilla / himalajskie 

króliki są szare z ciemnymi uszami, nosami i ogonami. Heterozygotyczna szynszyla / albinos są lżejsze 

niż homozygotyczne szynszyle. Albinina ulega ekspresji tylko u zwierząt homozygotycznych (cc). Allele 

koloru w monohybrydowych krzyżówkach dla koloru królika podlegają tym samym zasadom segregacji 

i niezależnego asortymentu, które stosowano w grochu, który studiował Mendel (patrz rozdział 3). 

Fenotypy koloru królika są po prostu bardziej złożone. Na przykład, jeśli chcesz przekroczyć królika 

albinosa (cc) z homozygotyczną szynszylą (cchch), w pokoleniu F2 (ccch kojarzony z ccch) otrzymasz 

oczekiwany stosunek genotypowy 1: 2: 1 (1 cm3 do 2 cm3 do 1 ccmc); fenotypy wykazywałyby 

odpowiedni stosunek 1: 2: 1 (jeden albinot, dwie lekkie szynszyle, jedna pełna szynszyla). Kolor sierści 

u królików jest kontrolowany w sumie przez pięć genów. 



Zabójcze allele 

Wiele alleli wyraża niechciane cechy (fenotypy), które pośrednio powodują cierpienie i śmierć (takie 

jak nadmierne wytwarzanie śluzu w płucach pacjentów z mukowiscydozą). Rzadko, allele mogą 

natychmiastowo wyrażać śmiertelny fenotyp - to jest śmierć - i dlatego nigdy nie są wyrażane poza 

zygotami. Te allele wytwarzają stosunek fenotypowy 1: 2, ponieważ tylko heterozygoty i 

homozygotyczne nieletnie przeżywają, aby je policzyć. Pierwszy śmiertelny allel opisany przez 

naukowców był związany z żółtym ubarwieniem myszy. Żółte myszy są zawsze heterozygotyczne. Gdy 

żółte myszy są hodowane na inne żółte myszy, wytwarzają żółte i nie żółte potomstwo w stosunku 2: 

1, ponieważ wszystkie homozygotyczne żółte myszy umierają jako zarodki. Homozygotyczna żółć nie 

ma prawdziwego fenotypu (poza martwym), ponieważ zwierzęta te nigdy nie przeżyją. Zabójcze allele 

są prawie zawsze recesywne, a zatem są wyrażane tylko w homozygotach. Jednym z godnych uwagi 

wyjątków jest gen wywołujący chorobę Huntingtona. Choroba Huntingtona (znana również jako 

pląsawica Huntingtona) jest dziedziczona jako autosomalne dominujące letalne zaburzenie, co 

oznacza, że osoby z Huntington rozwijają postępujące zaburzenia nerwowe, które powodują 

mimowolne ruchy mięśni i utratę funkcji umysłowych. Huntington wyraża się w dorosłości i zawsze jest 

śmiertelny. Nie ma lekarstwa; leczenie ma na celu złagodzenie objawów choroby. 

Ulepszanie życia 

Wiele fenotypów jest określanych przez działanie więcej niż jednego genu na raz. Geny mogą ukrywać 

efekty siebie nawzajem, a czasami jeden gen może kontrolować kilka fenotypów jednocześnie. W tej 

części omówiono, w jaki sposób geny sprawiają, że życie staje się bardziej skomplikowane (i bardziej 

interesujące). 

Kiedy geny wchodzą w interakcje 

Jeśli nie masz nic przeciwko powrotowi do działu produkcji w twoim lokalnym sklepie spożywczym (nie 

ma już oberżyn, obiecuję), możesz obserwować interakcję wielu genów, aby uzyskać różne kolory 

papryki. Dwa geny (R i C) wchodzą w interakcję, aby te łagodne, słodkie papryki były czerwone, 

brązowe, żółte lub zielone. Widzisz cztery fenotypy jako wynik dwóch alleli w każdym locus. Rysunek 1 

pokazuje rozkład genetyczny papryki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

W generacji rodzicielskiej (P) zaczynasz od homozygotycznej papryki dominującej (RRCC), która jest 

czerwona, skrzyżowana z homozygotyczną recesywną (rrcc) zieloną papryką. (Jest to krzyż 

dwuhybrydowy - czyli zawierający dwa geny - taki jak opisany na końcu części 3.) Aby łatwo określić 

oczekiwane proporcje genotypowe, można rozważyć każde locus oddzielnie. Dla pokolenia F1 to 

naprawdę łatwe zrobić, ponieważ oba loci będą heterozygotyczne (RrCc). Podobnie jak 

homozygotyczne dominujące papryki, w pełni heterozygotyczne papryki są czerwone. Gdy papryka F1 

może samozapłodnić, pojawiają się fenotypy brązowe i żółte. Brązowy kolor pieprzu jest wytwarzany 

przez genotyp R_cc. Ślepa oznacza, że locus R musi mieć co najmniej jeden dominujący allel obecny do 

wytworzenia koloru, ale inny allel może być dominujący lub recesywny. Żółty jest wytwarzany przez 

kombinację rrC_. Aby wytworzyć żółty pigment, allel C musi być heterozygotyczną dominującą lub 

homozygotyczną dominującą z recesywnym homozygotycznym allelem R. Pokolenie F2 pokazuje znany 

stosunek fenotypu 9: 3: 3: 1 (podobnie jak świnki morskie w część 3). Loci dobierają niezależnie, tak jak 

byś tego oczekiwał. 

Geny ukrywające się 

Jak poprzednia sekcja wyjaśnia, w kolorze pieprzu allele dwóch genów współdziałają, tworząc kolor. 

Ale czasami geny całkowicie ukrywają lub maskują działanie innych genów. To zdarzenie nazywa się 

epistasis. Dobrym przykładem epistazy jest sposób oznaczania koloru u koni. Podobnie jak u psów, 

kotów, królików i ludzi, kolor włosów końskich zależy od wielu genów. Co najmniej siedem loci określa 

kolor u koni. Aby opanować epistazę w tej sekcji, radzisz sobie z działaniami tylko trzech genów: W, A 

i E. Jedno miejsce (W) określa obecność lub brak koloru. Dwa loci (E i A) współdziałają w celu określenia 



rozmieszczenia czarnych i czarnych włosów - najczęstszych kolorów włosów u koni. Koń, który nosi 

jeden dominujący allel dla W, będzie albinosem - nie powstają żadne pigmenty barwne, a zwierzę ma 

białą skórę, białe włosy i różowe oczy. (Homozygotyczna dominacja dla białego allelu jest śmiertelna, 

dlatego żaden żywy koń nie ma genotypu WW.) Wszystkie konie, które mają inny kolor niż biały, są 

homozygotyczne recesywne (ww). (Jeśli jesteś hodowcą koni, wiesz, że naprawdę upraszczam tutaj, 

proszę wybacz mi.) Dlatego dominujący allel W wykazuje dominującą epistasis, ponieważ maskuje 

obecność innych alleli, które determinują kolor. Jeśli koń nie jest biały (to znaczy nie albinos), to dwa 

główne geny prawdopodobnie decydują o jego kolorze włosów: E i A. Kiedy dominujący allel E jest 

obecny, koń ma czarne włosy (może nie być czarne wszystko ponad, ale gdzieś tam jest czarne). Czarne 

włosy wyrażone, ponieważ locus E kontroluje produkcję dwóch pigmentów, czerwonego i czarnego. 

Konie EE i Ee wytwarzają zarówno czarne jak i czerwone pigmenty. Konie homozygotyczne recesywne 

(ee) są czerwone; w rzeczywistości zawsze są czerwone, niezależnie od tego, co dzieje się w locus A. 

Tak więc, ee jest recesywnym epistatyczne, co oznacza, że u homozygotycznego recesywnego 

osobnika, locus maskuje działanie innych loci. W takim przypadku produkcja czarnego pigmentu jest 

całkowicie zablokowana. Gdy koń ma co najmniej jeden dominujący allel w locus E, ilość wytwarzanej 

czerni jest kontrolowana przez locus A. Locus A (zwany również agouti, który jest koloru 

ciemnobrązowego) kontroluje produkcję czarnych pigmentów. Koń z dominującym allelem A wytwarza 

czarny tylko w niektórych częściach ciała (często na grzywie, ogonie i nogach - wzór nazywany zatoką). 

Konie, które są aa, są po prostu czarne. Jednakże homozygotyczny recesywny locus E (ee) całkowicie 

maskuje locus A (niezależnie od genotypu), całkowicie blokując czarny kolor. Ten przykład genetyki 

koloru końskiego włosa dowodzi, że działanie genów może być bardzo złożone. W tym przykładzie 

widzimy zabójczy allel (W) wraz z dwoma innymi loci, które mogą maskować inne pod odpowiednią 

kombinacją alleli. Potencjał ten wyjaśnia, dlaczego tak trudno jest określić, w jaki sposób dziedziczone 

są pewne warunki. Epistasis może działać wraz ze zmniejszoną penetracją, aby stworzyć niezwykle 

nieuchwytne wzorce dziedziczenia - wzorce, które często można opracować jedynie poprzez badanie 

samego DNA. 

Geny połączone razem 

Mniej więcej w 30 lat po odkryciu Mendla w 1900 roku i zweryfikowanym przez społeczność naukową, 

brytyjski genetyk Ronald A. Fisher zdał sobie sprawę, że Mendel miał wyjątkowo dużo szczęścia - albo 

oszukiwał. Spośród wielu, wielu cech, które Mendel mógł zbadać, opublikował swoje wyniki na siedmiu 

cechach, które są zgodne z prawami segregacji i niezależnego asortymentu, mają dwa allele i wykazują 

dominujące-recesywne wzorce dziedziczenia. Fisher zapewnił, że Mendel musiał opublikować część 

swoich danych, które zrozumiał, i pominąć resztę. (Po śmierci Mendla wszystkie jego papiery zostały 

spalone, więc nigdy nie poznamy prawdy.) "Reszta" obejmuje wszystkie części, które sprawiają, że 

dziedzictwo jest niechlujne, jak epistaza i powiązanie. Ze względu na sposób, w jaki geny są usytuowane 

wzdłuż chromosomów, geny, które są bardzo blisko siebie przestrzennie, są dziedziczone razem. Kiedy 

geny są tak blisko siebie, że są dziedziczone razem (w całości lub części czasu), mówi się, że geny są 

połączone (patrz rysunek 2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Występowanie połączonych genów oznacza, że nie wszystkie geny podlegają niezależnemu 

asortymentowi. Aby ustalić, czy geny są połączone, genetycy przeprowadzają proces zwany analizą 

sprzężeń. Proces analizy sprzężeń jest tak naprawdę określeniem, jak często rekombinacja występuje 

pomiędzy dwiema lub więcej cechami. Jeśli cechy są wystarczająco blisko siebie na chromosomie, w 

końcu są połączone przez ponad 50 procent czasu. Jednak geny na tym samym chromosomie mogą 

zachowywać się tak, jakby znajdowały się na różnych chromosomach, ponieważ podczas pierwszego 

etapu mejozy (patrz rozdział 2) przechodzenie odbywa się w wielu punktach wzdłuż dwóch 

homologicznych chromosomów. Jeśli chromosomal crossover dzieli dwa loci na więcej niż 50 procent 

czasu, geny na tym samym chromosomie wydają się dobierać niezależnie, tak jakby geny były na 

różnych chromosomach łącznie. Zasadniczo analizę sprzężeń wykonuje się badając krzyżówki 

hybrydowe między heterozygotą i homozygotą. Jeśli chcesz określić związek między dwoma cechami 

muszki owocówki, na przykład, wybierz osobę, która jest AaBb i skrzyżuj ją z tą, która jest aabb. Jeśli 

dwa loci, A i B, są dobrane osobno, możesz spodziewać się wyników pokazanych na rysunku . 3.  



 

Heterozygotyczny rodzic wytwarza cztery rodzaje gamet - AB, aB, Ab, ab - z jednakową częstotliwością. 

Homozygotyczny rodzic może stworzyć tylko jeden rodzaj gamet - ab. Tak więc u potomstwa F1 widać 

stosunek 1: 1: 1: 1. Ale co, jeśli widzisz zupełnie nieoczekiwany stosunek, taki jak ten pokazany w tabeli 

2? Co to znaczy? Wyniki te wskazują, że cechy są połączone. 

 

Jak widać na rysunku 4, rodzic dihybrid tworzy cztery rodzaje gamet. Nawet jeśli loci znajdują się na 

tym samym chromosomie, gamety nie występują z jednakową częstotliwością. Większość gamet 

pojawia się tak samo jak na chromosomie, ale przejście między dwoma loci zajmuje około 20 procent 

czasu, tworząc dwa rzadsze rodzaje gamet (każdy jest produkowany w około 10 procentach czasu). 

Crossover występuje z mniej więcej taką samą częstotliwością w homozygotycznym rodzicu, ale 

ponieważ allele są takie same, wyniki tych zdarzeń crossover są niewidoczne. Dlatego możesz 

spokojnie zignorować tę część problemu. 



 

Aby obliczyć odległość mapy lub liczbę skrzyżowań między dwoma loci, należy podzielić całkowitą 

liczbę rekombinowanego potomstwa przez całkowitą liczbę zaobserwowanych potomstwa. 

Potomstwo rekombinowane to potomstwo, które ma genotyp inny niż genotyp rodzicielski. Te 

obliczenia dają proporcję: procent rekombinacji. Jedna odległość jednostki mapy na chromosomie jest 

równa 1% rekombinacji. Zasadniczo jedna jednostka mapy ma długość 1 miliona par zasad. Jak się 

okazuje, cztery z cech, które studiował Mendel, były umieszczone razem na chromosomach. Dwie 

cechy były na chromosomie 1, a dwie na chromosomie 4; jednak geny były na tyle daleko od siebie, że 

rekombinacja była większa niż 50 procent. Tak więc wszystkie cztery cechy zdawały się dobierać 

niezależnie, tak jak by były, gdyby były na czterech różnych chromosomach. 

Jeden gen z wieloma fenotypami 

Niektóre geny mogą kontrolować więcej niż jeden fenotyp. Geny kontrolujące wiele fenotypów są 

plejotropowe. Plejotropia jest bardzo powszechna; wykazuje efekty plejotropowe. Weźmy na przykład 

fenyloketonurię (PKU). Choroba ta jest dziedziczona jako defekt pojedynczego genu i jest autosomalna 

recesywna. Kiedy osoby o fenotypie homozygotycznym recesywnym spożywają substancje zawierające 

fenyloalaninę, ich ciałom brakuje właściwej biochemicznej ścieżki do rozbicia fenyloalaniny na 

tyrozynę. W rezultacie fenyloalanina gromadzi się w organizmie, uniemożliwiając prawidłowy rozwój 

mózgu. Pierwotnym fenotypem osób z PKU jest upośledzenie umysłowe, ale upośledzona ścieżka 

biochemiczna wpływa również na inne cechy fenotypowe. W związku z tym pacjenci z PKU wykazują 

również jasny kolor włosów, niezwykłe wzory chodzenia i siedzenia, problemy ze skórą i napady 

padaczkowe. Wszystkie fenotypowe cechy związane z PKU są związane z defektem pojedynczego genu, 

a nie z działaniem więcej niż jednego genu. 

Odkrywanie kolejnych wyjątków od praw Mendla 

Ponieważ dziedziczenie zaburzeń genetycznych jest lepiej badane, powstaje wiele wyjątków od 

surowych zasad dziedziczenia Mendla. W tej sekcji omówiono trzy ważne wyjątki 

Odcisk genomowy 

Kiedy cechy są dziedziczone na chromosomach autosomalnych, generalnie są wyrażane jednakowo u 

mężczyzn i kobiet. W niektórych przypadkach płeć rodzica, który wnosi dany allel, może wpływać na 

sposób wyrażania cechy; nazywane jest to odciskiem genomowym. Hodowcy owiec w Oklahomie 

odkryli zabawny przykład odcisku genomowego. Baran o nazwie Solid Gold miał niezwykle duże zadu 



rasa. Ostatecznie, Solid Gold spłodziło inne owce, które również miały bardzo duże rozmiary. . . 

niedopałki. Rasa nazywała się Callipyge, co oznacza grecki "piękny tyłek". Okazuje się, że sześć genów 

wpływa na rozmiar zarodka u owiec. Ponieważ hodowcy kopulowali w owce Callipyge, szybko stało się 

jasne, że cecha ta nie była zgodna z zasadami Mendla. Ostatecznie naukowcy ustalili, że fenotyp dużego 

zaduka nastąpił dopiero wtedy, gdy ojciec przekazał tę cechę. Owce Callipyge nie mogą przekazać 

swoich dużych kupek swoim potomkom. Przyczyny odciskania genomu są nadal niejasne. W przypadku 

owcy Callipyge naukowcy sądzą, że może istnieć mutacja w genie regulującym inne geny, ale dlaczego 

ekspresja genu jest kontrolowana tylko przez chromosomy ojcowskie pozostaje tajemnicą. 

Przewidywanie 

Czasami wydaje się, że cechy stają się silniejsze i zyskują więcej ekspresji z pokolenia na pokolenie. 

Umocnienie cechy jako odziedziczonej nazywa się antycypacją. Schizofrenia jest zaburzeniem wysoce 

dziedzicznym i często wykazuje wzorzec oczekiwania. Wpływa na nastrój danej osoby i na to, jak 

postrzega siebie i świat. Niektórzy pacjenci doświadczają żywych halucynacji i złudzeń, które prowadzą 

do posiadania silnie zakorzenionych przekonań, takich jak paranoja lub wielkość. Wiek występowania 

objawów schizofrenicznych i nasilenia objawów wzrasta z pokolenia na pokolenie. Powodem 

antycypacji w schizofrenii i innych zaburzeń, takich jak choroba Huntingtona, może być to, że podczas 

replikacji powtarzające się odcinki DNA w obrębie genu są łatwo duplikowane przez przypadek. Tak 

więc, w kolejnych pokoleniach, gen rzeczywiście się wydłuża. Wraz z wydłużaniem się genu jego efekty 

również stają się silniejsze, co prowadzi do antycypacji. W zaburzeniach wpływających na mózg, 

mutacja prowadzi do nieprawidłowego tworzenia białek (patrz rozdział 9, w jaki sposób geny ulegają 

translacji na białko). Zepsute białka akumulują się w komórkach mózgu, ostatecznie powodując śmierć 

komórek. Ponieważ źle uformowane białka mogą się powiększać w kolejnych pokoleniach, efekty 

pojawiają się albo, gdy osoba jest młoda, albo z cięższą postacią choroby. 

Efekty środowiskowe 

Większość cech wykazuje niewielki wpływ na środowisko. Jednak fenotyp wytwarzany przez niektóre 

geny jest całkowicie kontrolowany przez środowisko, w którym żyje organizm. Przykładowo, gen, który 

daje królikowi himalajskiemu jego charakterystyczny fenotyp ciemnych stóp, uszu i ogona, jest dobrym 

przykładem cech, które różnią się w jego ekspresji w oparciu o środowisko zwierzęcia. Pigment 

wytwarzający ciemne futro u dowolnego zwierzęcia wynika z obecności enzymu wytwarzanego w ciele 

zwierzęcia. Ale w tym przypadku efekt enzymu jest dezaktywowany w normalnej temperaturze ciała. 

Tak więc allel wytwarzający pigment w futrze królika jest wyrażany tylko w częściach ciała, które są 

chłodniejsze niż pozostałe; w związku z tym himalajskie króliki są białe, gdy się rodzą (ponieważ były 

ciepłe w ciele matki), ale w ciemnych nosach, uszach i stopach w późniejszym życiu. (Himalajczycy 

zmieniają również kolor w sezonie i stają się jaśniejsze w cieplejszych miesiącach). Fenyloketonuria i 

inne zaburzenia metabolizmu zależą również od czynników środowiskowych, takich jak dieta, w celu 

wyrażenia cechy. 



Problem Płci 

Płeć to termin o wielu znaczeniach. W przypadku genetyków płeć zazwyczaj odnosi się do dwóch 

powiązanych pojęć: fenotypu płci (płci męskiej lub żeńskiej) i reprodukcji. Trudno nie docenić znaczenia 

seksu, jeśli chodzi o genetykę. Płeć wpływa na dziedziczenie cech z pokolenia na pokolenie i na to, jak 

te cechy są wyrażane. Rozmnażanie płciowe pozwala organizmom tworzyć niesamowite ilości 

różnorodności genetycznej poprzez ich potomstwo, co jest przydatne, ponieważ zróżnicowane 

genetycznie populacje są bardziej odporne na choroby i katastrofy. Wiele różnych osobników 

niosących wiele różnych alleli tych samych genów zwiększa prawdopodobieństwo, że niektóre osobniki 

będą odporne na choroby i skutki katastrofy i przekaże ten opór swojemu potomstwu. W tej części 

odkrywasz, w jaki sposób chromosomy wpływają na płeć u ludzi i innych organizmów, jak seks wpływa 

na ekspresję różnych cech nienależących do płci (autosomalnych) i co dzieje się, gdy występuje zbyt 

wiele lub zbyt mało chromosomów płciowych. 

Jak się masz tak seksownie? 

Prawdopodobnie od początku czasu ludzie byli świadomi odmienności płci. Ale dopiero w 1905 roku 

Nettie Stevens patrzył przez mikroskop wystarczająco długo, aby odkryć rolę chromosomu Y w wielkim 

schemacie rzeczy. Dopóki nie pojawił się Stevens, znacznie większy chromosom X został przypisany do 

stworzenia wszystkich znanych różnic między mężczyznami i kobietami. Z genetycznego punktu 

widzenia fenotypy płci, mężczyzny i kobiety, zależą od tego, jakiego rodzaju gameta człowiek wytwarza. 

Jeśli dana osoba produkuje plemniki (lub ma potencjał do dojrzałości), jest uważane za męskie. Jeśli 

osoba potrafi produkować jaja, jest uważane za samicę. Niektóre organizmy są zarówno męskie, jak i 

żeńskie (to znaczy są zdolne do wytwarzania żywotnych komórek jajowych i plemników); ta sytuacja 

jest określana jako monoecy (wymawiane mo-knee-see, co oznacza "jeden dom"). Wiele roślin, ryb i 

bezkręgowców (organizmów pozbawionych kościstego kręgosłupa, takich jak twój) są jednopienne 

(mo-kolano-shus). Ludzie są dwupienni (di-ee-shus, dosłownie "dwa domy"), co oznacza, że jednostki 

mają funkcjonalne męskie lub żeńskie struktury rozrodcze, ale nie obie. Większość gatunków, które 

znasz, jest dwupienna: ssaki, wiele roślin, owady, ptaki i gady mają oddzielną płeć. Organizmy z 

oddzielnymi rodzajami płci otrzymują różne fenotypy płciowe. 

* Oznaczanie płci chromosomu odbywa się, gdy obecność lub brak niektórych chromosomów 

kontroluje fenotyp płeć. 

* Określenie płci genetycznej występuje, gdy poszczególne geny kontrolują fenotyp płeć. 

8 Środowisko, w którym rozwija się organizm, może określić jego płeć. 

W tej części przeanalizowano, w jaki sposób chromosomy, genetyka i środowisko określają, czy dany 

organizm jest męski czy żeński. 

X-rated: Określanie płci u ludzi 

U ludzi i większości innych ssaków zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają tę samą ogólną liczbę 

chromosomów (ludzie mają 46) w parach (czyniąc ludzi diploidami). Fenotyp płeć determinowany jest 

przez dwa chromosomy płci: X i Y. Rysunek  



 

pokazuje podstawowy rozmiar i kształt tych chromosomów.  Samice ludzi mają dwa chromosomy X, a 

mężczyźni - jeden X i jeden Y. Sprawdź pasek boczny "X oznacza miejsce", ponieważ X i Y mają swoje 

imiona. 

Sexy X 

Podczas metafazy, chromosom X naprawdę ma kształt litery X, z centromerem umieszczonym mniej 

więcej pośrodku (więcej informacji na temat chromosomów i ich kształtów znajduje się w rozdziale 2). 

W sensie genetycznym, w przeciwieństwie do względnie słabego chromosomu Y, X jest dość duży. Z 23 

par chromosomów uporządkowanych według wielkości X zajmuje ósme miejsce, ważąc nieco ponad 

150 milionów par zasad. Chromosom X zawiera od 900 do 1200 genów i jest niesamowicie ważny dla 

prawidłowego rozwoju człowieka. Gdy nie ma X, zygota nie może rozpocząć rozwoju. Zaskakująco, 

tylko jeden gen na X odgrywa rolę w określaniu fenotypu kobiecego; wszystkie inne geny 

odpowiedzialne za samice znajdują się na chromosomach autosomalnych (bez płci).  U wszystkich 

ssaków (w tym u ludzi) rozwijający się zarodek zaczyna się w biologiach rozwojowych określanych jako 

obojętny etap, co oznacza, że zarodek może być zarówno męski, jak i żeński. Oto, jak określa się 

determinację płci u ssaków: W przybliżeniu w czwartym tygodniu rozwoju zarodek zaczyna rozwijać 

obszar w pobliżu nerek zwany grzbietem genitaliów. Trzy geny (wszystkie na autosomach) 

rozpoczynają przekształcanie tkanki grzbietu narządów płciowych w tkankę, która może stać się 

narządami płciowymi. Tkanka obecna do siódmego tygodnia rozwoju zarodka nazywa się gonadą 

bipotencjalną, ponieważ może ona stać się albo jądrem, albo tkanką jajnika, w zależności od tego, które 

geny zachowują się dalej. Jeśli zarodek ma co najmniej jeden X i brak chromosomu Y, dwa geny 

współdziałają, aby nadać zarodkowi żeński fenotyp. Pierwszy gen, nazwany DAX1, znajduje się na 

chromosomie X. Drugi gen, WNT4, znajduje się na chromosomie 1. Razem, geny te stymulują rozwój 

tkanki jajnika. Tkanka jajnikowa wydala hormon estrogenowy, który włącza inne geny, które kontrolują 

rozwój pozostałych żeńskich struktur reprodukcyjnych. 

Little Y 

W porównaniu do X, chromosom Y jest chudy, aspołeczny i zaskakująco niepotrzebny. Y zawiera od 70 

do 300 genów na długości 50 milionów par zasad i jest ogólnie uważany za najmniejszy i najmniej 

bogaty w geny ludzki chromosom. Większość Y nie wydaje się kodować żadnych genów; nieco ponad 

połowa chromosomu Y to śmieciowe DNA. Osoby z tylko jednym X i bez Y przeżywają stan dowodzący, 

że Y nie posiada żadnych genów niezbędnych do przeżycia. Prawie wszystkie geny Y są zaangażowane 

w determinację płci męskiej i funkcje seksualne. W przeciwieństwie do innych chromosomów, 

większość Y nie rekombinuje podczas mejozy, ponieważ Y jest tak różny od X - w telomerach 

(końcówkach chromosomów) są tylko małe regiony, które umożliwiają parowanie X i Y podczas mejozy. 



Pary ludzkich chromosomów są uważane za homologiczne, co oznacza, że członkowie każdej pary mają 

identyczną strukturę i kształt oraz zawierają podobną (choć nie identyczną) informację genetyczną. X i 

Y nie są homologiczne - różnią się wielkością i kształtem i niosą kompletnie różne zestawy genów. 

Homologiczne autosomy mogą swobodnie wymieniać informacje podczas mejozy (proces nazywany 

przecinaniem), ale X i Y nie udostępniać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić przejście. X i Y 

łączą się w pary tak, jakby były homologiczne, tak aby odpowiednia liczba chromosomów została 

sparsowana podczas mejozy. Ponieważ Y nie rekombinuje z innymi chromosomami, niezwykle dobrze 

jest śledzić, jak mężczyźni podróżowali i osiedlili się na całym świecie. Chromosom Y pomaga nawet 

przepisać brytyjską historię. Przez wieki ludzie wierzyli, że anglosasi podbili Wielką Brytanię i mniej 

więcej stracili wszystkich. W badaniu przeprowadzonym w roku 2003 z udziałem 1700 brytyjskich 

mężczyzn genetyści znaleźli jednak dowody, że większość wywodzi się od Celtów - pierwotnych 

mieszkańców Wysp Brytyjskich. Badania chromosomów Y pomogły również w rewizji amerykańskiej 

historii; Najważniejszym z genów Y jest SRY, gen Y określający płeć, który został odkryty w 1990 roku. 

Gen SRY jest tym, co czyni mężczyzn. SRY koduje jedynie 204 aminokwasy . W przeciwieństwie do 

większości genów (i większości Y, jeśli o to chodzi), SRY jest wolna od śmieci - nie zawiera żadnych 

intronów Najważniejszą funkcją SRY jest rozpoczynanie rozwoju jąder. Zarodki, które mają co najmniej 

jeden chromosom Y, różnicują się w mężczyzn, gdy gen SRY jest włączony w siódmym tygodniu 

rozwoju. SRY działa przynajmniej jeden inny gen (na chromosomie 17) w celu stymulacji ekspresji 

męskiego fenotypu w postaci jąder. Same jądra wydzielają testosteron, hormon odpowiedzialny za 

ekspresję większości cech należących do mężczyzn. 

Zaskakujące sposoby na płeć : determinacja płci w innych organizmach 

U ssaków determinacja płci jest kierowana przez obecność chromosomów płciowych, które włączają 

odpowiednie geny, aby stworzyć fenotypy męskie lub żeńskie. W większości innych organizmów 

determinacja płci jest jednak wysoce zmienna. W tej części omówiono wpływ różnych układów 

chromosomów, genów, a nawet temperatury na determinację płci. 

Owady 

Kiedy genetyści po raz pierwszy zaczęli studiować chromosomy na początku XX wieku, owady były 

wybranymi organizmami. Chromoskopy z konika polnego, chrząszcza, a zwłaszcza z owoców, zostały 

starannie wybarwione i zbadane pod mikroskopami (sprawdź w rozdziale 15, w jaki sposób genetycy 

badają chromosomy). Wiele z tego, co teraz wiemy o chromosomach w ogóle, a determinacja płci w 

szczególności pochodzi z pracy tych wczesnych genetyków. W 1901 roku Clarence McClung ustalił, że 

samice pasikoników mają dwa chromosomy X, ale samce miały jeden (spójrz na boczny pasek "X 

zaznacza miejsce", aby dowiedzieć się więcej o roli McClunga w odkrywaniu chromosomów płciowych). 

Ten układ znany obecnie jako XX-XO, z O reprezentującym brak chromosomu, występuje u wielu 

owadów. W przypadku tych organizmów liczba chromosomów X w stosunku do chromosomów 

autosomalnych determinuje męskość lub kobiecość. Dwie dawki X produkują samicę. Jeden X 

wytwarza mężczyznę. W systemie XX-XO samice (XX) są homogamiczne, co oznacza, że każda gameta 

(w tym przypadku jaja), którą dana osoba wytwarza, ma ten sam zestaw chromosomów złożony z 

jednego z każdego autosomu i jednego X. Mężczyźni (XO) są heterogamiczne. Ich plemniki mogą 

występować w dwóch różnych typach (z czego pochodzi hetero-część). Połowa gamet męskich ma 

jeden zestaw autosomów i X; druga połowa ma jeden zestaw autosomów i żadnego chromosomu 

płciowego w ogóle. Ten brak równowagi w liczbie chromosomów determinuje płeć organizmów XX-

XO. Podobna sytuacja występuje w muszkach owocówek. Samiec muszek owocowych to XY, ale Y nie 

ma na nim żadnych genów determinujących płeć. Zamiast tego płeć określa liczba chromosomów X w 

porównaniu do liczby zestawów autosomów. Liczba chromosomów X (łatwiej jest o tym myśleć jako o 

liczbie dawek X), którą dzieli dana osoba, jest podzielona przez liczbę zestawów autosomów. To 



równanie to stosunek X do autosomu (A) lub stosunek X: A. Jeśli stosunek X: A wynosi 1/2 lub mniej, 

osobnik jest płci męskiej. Na przykład mucha XX z dwoma zestawami autosomów dałaby stosunek 1 (2 

podzielone przez 2) i byłaby płci żeńskiej. Lot XY z dwoma zestawami autosomów dałby stosunek 1/2 

(1 podzielony przez 2) i byłby męski. Pszczoły i osy w ogóle nie mają chromosomów płciowych. Zamiast 

tego determinuje się płeć przez to, czy dana osoba jest diploidalna (z powiązanymi chromosomami), 

czy haploidalna (z pojedynczym zestawem chromosomów). Kobiety rozwijają się z zapłodnionych jaj i 

są diploidalne. Samce rozwijają się z niezapłodnionych jaj i dlatego są haploidalne. 

Ptaki 

Podobnie jak ludzie, ptaki mają dwa chromosomy płciowe: Z i W. Kobiece ptaki to ZW, a samce to ZZ. 

Determinacja płci u ptaków nie jest dobrze znana; dwa geny, jeden na Z i drugi na W, wydają się 

odgrywać role w tym, czy dana osoba staje się płci męskiej czy żeńskiej. Gen sprzężony w Z sugeruje, 

że podobnie jak system XX-XO u owadów (patrz poprzedni rozdział), liczba chromosomów Z może 

pomóc w określeniu płci (ale przy odwróconych wynikach z XXXO). Z drugiej strony, gen związany z W 

sugeruje istnienie genu "determinującego samicę". Niedawno zakończona (od tego momentu) 

sekwencja genomu kurczaka dostarczy krytycznych informacji dla genetyków, aby dowiedzieć się, jak 

określa się płeć u ptaków. 

Gady 

Większość gadów (takich jak węże i jaszczurki) ma płeć zdeterminowaną przez chromosomy płci. 

Jednak większość żółwi i wszystkie krokodyle i aligatory mają swoją płeć określoną przez temperaturę, 

której doświadczają jajka podczas inkubacji. Żeńskie żółwie i krokodyle kopią gniazda i chowają jajka w 

ziemi. Kobiety zazwyczaj wybierają gniazda w otwartych przestrzeniach, które mogą otrzymać dużo 

światła słonecznego. Samice żółwi nie zadają sobie trudu pilnowania jaj; leżą i zapominają. Z drugiej 

strony aligatory i krokodyle strzegą swoich gniazd (dość agresywnie, jak mogę osobiście potwierdzić), 

ale niech ciepło słońca wykonuje pracę. W żółwiach niższe temperatury (78-82 stopnie Fahrenheita) 

produkują wszystkie samce. Przy temperaturach przekraczających 86 stopni wszystkie jaja stają się 

samicami. Temperatury pośrednie wytwarzają obie płci. Aligatory męskie natomiast są produkowane 

tylko w temperaturach pośrednich (około 91 stopni). Warunki chłodzenia (84-88 stopni) produkują 

tylko samice; naprawdę ciepłe temperatury (95 stopni) produkują również wszystkie samice. 

Enzym zwany aromatazą wydaje się być kluczowym graczem w organizmach z zależnym od 

temperatury określaniem płci. Aromataza przekształca testosteron w estrogen. Kiedy poziom 

estrogenu jest wysoki, zarodek staje się samicą. Gdy poziom estrogenów jest niski, zarodek staje się 

męski. Aktywność aromatazy zmienia się w zależności od temperatury. W niektórych żółwiach, na 

przykład, aromatazy są zasadniczo nieaktywne w temperaturze 77 stopni, a wszystkie jaja w tym 

środowisku wylęgają się jako samce. Gdy temperatura wokół jaj osiągnie 86 stopni, aktywność 

aromataza wzrasta dramatycznie, a wszystkie jaja stają się samice. Wzrost aromatazy, który powoduje, 

że gady płci żeńskiej występuje tylko w mózgu zwierzęcia. Jak wciąż nie są dobrze zrozumiane zmiany 

w chemii mózgu, które determinują płeć u tych zwierząt. Ludzie mają również rodzaj enzymu 

aromatazy, który ma zasadniczo tę samą pracę - to znaczy przekształca testosteron w estrogen 

(konkretniej w estradiol). U ludzkich mężczyzn estradiol jest niezbędny do prawidłowego rozwoju 

mózgu (kobiety wydzielają estrogen i nie muszą przekształcać testosteronu). 

Zaburzenia oznaczania płci u ludzi 

Chromosomy homologiczne ustawiają się w linii i rozdzielają się w trakcie pierwszej fazy mejozy. 

Podział par chromosomów zapewnia, że każda z gamet otrzymuje tylko jedną kopię każdego 

chromosomu, a zatem zygoty mają jedną parę każdego chromosomu bez rzucania nieparzystych kopii. 



Czasami jednak pojawiają się błędy. Xs lub Ys mogą zostać pominięte lub dodatkowe kopie mogą 

pozostać. Te błędy dostarczania chromosomów są spowodowane przez niediagnozowanie, które 

powstaje, gdy chromosomy nie ulegają normalnej segregacji podczas mejozy. Dodatkowe 

chromosomy mogą powodować różnego rodzaju problemy rozwojowe. W organizmach, które mają 

chromosomowe oznaczanie płci, podobnie jak ludzie, organizmy męskie zwykle mają tylko jeden X, 

dając im jedną kopię każdego genu na X i pozwalając niektórym genom na chromosomie X działać jak 

dominujące geny, gdy, w rzeczywistości są recesywne (więcej informacji na temat "zaburzeń 

związanych z X"). Organizmy kobiece muszą radzić sobie z dwiema kopiami lub dawkami chromosomu 

X i towarzyszących mu genów. Jeśli obie kopie X żeńskiej komórki byłyby aktywne, otrzymywałaby dwa 

razy więcej produktu genu związanego z X niż samiec. (Związane z X oznacza dowolny i wszystkie geny 

znajdujące się na chromosomie X.) Dodatkowe białko wytwarzane przez dwie kopie genu działającego 

od razu wykluwa normalny rozwój. Rozwiązaniem tego problemu jest proces zwany kompensacją 

dawki, gdy ilość produktu genu jest wyrównana u obu płci. Kompensację dawki można uzyskać na jeden 

z dwóch sposobów: 

* Organizm zwiększa ekspresję genu na X, aby uzyskać podwójną dawkę dla mężczyzn. Tak dzieje się 

na przykład w muszkach owocowych. 

* Samica dezaktywuje zasadniczo wszystkie geny na jednym X, aby uzyskać "połowę" dawki ekspresji 

genów. 

Obie metody równoważą ilość produktu genu wytwarzanego przez każdą z płci. U ludzi kompensację 

dawkowania osiąga się przez dezaktywację X; jeden cały chromosom X jest trwale i nieodwracalnie 

wyłączany w każdej komórce kobiecego ciała. Inaktywacja X u ludzi jest kontrolowana przez pojedynczy 

gen, zwany XIST (dla X-nieaktywnego transkryptu), który leży na chromosomie X. Kiedy samica zygoty 

zaczyna się rozwijać, przechodzi przez wiele rund podziału komórki. Kiedy zygota osiągnie nieco ponad 

16 komórek, następuje dezaktywacja X. Gen XIST zostaje włączony i przechodzi przez normalny proces 

transkrypcji. RNA wytworzony podczas transkrypcji XIST nie ulega translacji na białko. Zamiast tego 

transkrypt XIST wiąże się bezpośrednio z jednym z chromosomów X w celu dezaktywacji jego genów. 

Inaktywacja X powoduje, że cały unieczynniony chromosom zmienia formę; staje się wysoce 

skondensowany i genetycznie obojętny. Wysoko skondensowane chromosomy są łatwe do wykrycia 

przez genetyków, ponieważ pochłaniają dużo barwnika. Murray Barr był pierwszą osobą, która 

zaobserwowała wysoce skondensowane, unieczynnione chromosomy X u ssaków. Dlatego te 

unieczynnione chromosomy nazywane są ciałami Barr. Są dwie bardzo ważne rzeczy, które należy 

pamiętać o inaktywacji X: 

* U ludzi inaktywacja X jest przypadkowa. Tylko jeden X pozostaje włączony, ale X pozostaje 

pozostawiony całkowicie przypadkowi. 

* Jeśli występuje więcej niż dwa X, tylko jeden pozostaje całkowicie aktywny. 

Ostatecznym wynikiem inaktywacji X jest to, że tkanki powstające z każdej komórki embrionalnej mają 

"inny" X. Ponieważ samice otrzymują jeden znak X od swojego ojca, a drugi od matki, ich X mają 

prawdopodobnie różne allele tych samych genów . Dlatego ich tkanki mogą wyrażać różne fenotypy w 

zależności od tego, która z nich (mama lub tata) pozostaje aktywna. Ta losowa ekspresja 

chromosomów X jest najlepiej widoczna u kotów. Koty kalifornijskie i szylkretowe mają futro w 

niejednolitym kolorze (często pomarańczowe i czarne, ale możliwe są też inne kombinacje). Geny 

kontrolujące te kolory futra znajdują się na chromosomach X. Koty płci męskiej są zwykle wszystkie w 

jednym kolorze, ponieważ zawsze mają tylko jeden aktywny chromosom X (i XY). Natomiast kobiety 

(XX) również mają jeden aktywny chromosom X, ale tożsamość aktywnego X (matczynego lub 



ojcowskiego) zmienia się w zależności od ciała kota. Dlatego samice perkalu otrzymują 

nierównomierną dystrybucję koloru w zależności od tego, która X jest aktywna (to znaczy tak długo, 

jak jej rodzice mieli różne allele na swoich X). Jeśli masz perkalowego kocurka, posiada on dodatkowy 

X i ma genotyp XXY. Koty XXY mają normalne fenotypy. W przeciwieństwie do kotów ludzie z 

dodatkowymi chromosomami płciowymi mają szereg problemów zdrowotnych, które podsumowano 

później. 

Dodatkowe X’y 

Zarówno samce, jak i samice mogą mieć wiele chromosomów X, każdy z różnymi konsekwencjami 

genetycznymi i fenotypowymi. Gdy kobiety mają dodatkowe chromosomy X, warunek jest określany 

jako Poly-X (poli znaczy wiele). Samice Poly-X wydają się być wyższe od przeciętnych i często mają 

cienką budowę. Większość kobiet z grupy Poly-X rozwija się normalnie i ma normalne dojrzewanie oraz 

normalne miesiączkowanie i płodność. Rzadko, kobiety XXX (określane jako Triplo-X) mają 

upośledzenie umysłowe; nasilenie upośledzenia umysłowego i innych problemów zdrowotnych 

doświadczanych przez samice Poly-X wzrasta wraz z liczbą dodatkowych Xs. Około jednej na 1000 

dziewcząt to XXX. U mężczyzn z wieloma chromosomami X występuje zespół Klinefeltera. Mniej więcej 

jeden na 500 chłopców to XXY. Najczęściej mężczyźni z Klinefelter są XXY, ale zaobserwowano aż cztery 

dodatkowe chromosomy X. Podobnie jak samice, samce dotknięte przez Klinefeltera ulegają 

inaktywacji X tak, że aktywny jest tylko jeden chromosom X. Jednak dodatkowe geny X działają w 

zarodku, zanim nastąpi inaktywacja X. Te dodatkowe dawki genów X są odpowiedzialne za fenotyp 

Klinefeltera. Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni z Klinefelter są wyżsi niż przeciętni i mają upośledzoną 

płodność (zwykle są jałowi). Mężczyźni z Klinefelter często mają zmniejszone drugorzędne cechy 

seksualne (takie jak mniej zarostu) i czasami mają pewne powiększenie piersi z powodu zaburzenia 

produkcji testosteronu. 

Dodatkowe Y’y 

Sporadycznie, mężczyźni płci męskiej mają dwa lub więcej chromosomów Y i jeden chromosom X. 

Większość mężczyzn XYY ma normalny męski fenotyp, ale mężczyźni XYY są często wyżsi, a jako dzieci 

rosną nieco szybciej niż ich rówieśnicy z XY. Badania przeprowadzone w latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych wykazały, że mężczyźni XYY byli bardziej podatni na działalność przestępczą niż 

mężczyźni XY. Od tego czasu odkrycia udokumentowały trudności w uczeniu się (chłopcy XYY mogą 

zacząć mówić później niż chłopcy XY), ale wydaje się, że mężczyźni XYY nie są bardziej skłonni do 

popełniania przestępstw niż mężczyźni XY. 

Jeden X i nie Y 

W niektórych przypadkach ludzie kończą z jednym chromosomem X. Takie osoby mają zespół Turnera 

i są kobietami. Osoby dotknięte chorobą często nigdy nie przechodzą okresów dojrzewania i nie 

nabywają drugorzędowych cech płciowych dorosłych kobiet (mianowicie rozwoju piersi i menstruacji) 

i mają skłonność do niskiego wzrostu. W większości innych przypadków dziewczęta i kobiety z 

zespołem Turnera są całkowicie normalne. Czasami jednak mają wadę nerek lub serca. Zespół Turnera 

(nazywany również Monosomią X, co oznacza, że obecny jest tylko jeden X) dotyczy około jednej na 

2500 dziewczynek. 

Dziedziczenie związane z płcią 

Seks kontroluje nie tylko opcje reprodukcyjne organizmu; ma też wiele wspólnego z tym, które geny 

są wyrażane i jak. Geny związane z seksem to te, które są zlokalizowane na samych chromosomach 

płci. Niektóre cechy są naprawdę X- (takie jak hemofilia) lub związane z Y (takie jak owłosione uszy). 



Inne cechy są wyrażane inaczej u mężczyzn i kobiet, mimo że geny kontrolujące cechy są zlokalizowane 

na chromosomach nienależących do płci. W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób seks wpływa (i czasami 

kontroluje) na fenotypy różnych chorób genetycznych. 

Zaburzenia związane z X. 

Geny znalezione na cechach X związanych z chromosomem kontrolującym X. W 1910 r. Thomas H. 

Morgan odkrył dziedziczone przez X dziedzictwo podczas badania muszek owocowych. Obserwacje 

Morgana spowodowały, że wątpił on w ważność dziedziczenia Mendla. Jego sceptycyzm co do 

mendlowskiego dziedzictwa wynikał z faktu, że przy przekraczaniu czerwono-białych much uzyskiwał 

nieoczekiwane wskaźniki fenotypowe. Sądził, że rysy białych oczu są po prostu recesywne, ale kiedy 

przeszedł przez czerwone oczy samice o białych oczach, dostał wszystkie muchy o czerwonych oczach 

- dokładnie taki rezultat, jakiego można się spodziewać po monohybrydowym krzyżu. Generacja F2 

wykazała oczekiwany stosunek 3: 1. Ale kiedy Morgan skrzyżował kobiety o białych oczach z 

czerwonookimi samcami, wszystkie oczekiwane związki rozpadły się. Pokolenie F1 miało proporcje 1: 

1 much białych i czerwonych oczu. W F2 stosunek fenotypowy much o białych oczach do 

czerwonookich również wynosił 1: 1 - wcale nie taki, jak przewidział Mendel. Morgan był speszony, 

dopóki nie spojrzał na to, która płeć pokazała, który fenotyp. W potomstwie F1 Morgana od jego 

białych matek i czerwonookich ojców wszyscy synowie mieli białe oczy. Córki białych oczu miały 

czerwonookie oczy. W F2 Morgan dostał taką samą liczbę mężczyzn i kobiet w białych i czerwonych 

oczach. Morgan doskonale zdawał sobie sprawę z pracy nad chromosomami płciowymi Nettie Stevens 

i Edmund Wilson w 1905 roku, a on wiedział, że muszki owocowe mają chromosomy płci XX-XY. 

Morgan i jego uczniowie zbadali fenotypy 13 milionów muszek owocowych, aby potwierdzić, że gen 

koloru oczu znajduje się na chromosomie X. (Następnym razem, gdy zobaczysz muszlę owocową w 

swojej kuchni, wyobraź sobie, że patrzysz przez mikroskop wystarczająco długo, aby zbadać 13 

milionów much!) Jak się okazuje, gen koloru muszek owocowych w kolorze białym jest recesywny. 

Jedyny czas, w którym wyraża się u samic, jest wtedy, gdy jest homozygotyczny. Z drugiej strony 

mężczyźni wykazują tę cechę, gdy mają tylko jedną kopię genu związanego przez X. W przypadku 

wszystkich cech recesywnych sprzężonych z X, gen zachowuje się jak gen dominujący, gdy znajduje się 

w stanie hemizygotycznym (jedna kopia). Każdy mężczyzna dziedziczący dotknięty chromosom X 

wykazuje tę cechę, jakby był obecny w dwóch kopiach. U ludzi zaburzenia recesywne związane z X 

rzadko pojawiają się u kobiet. Zamiast tego, recesywne cechy powiązane z X wpływają na synów kobiet, 

które są nosicielami. Aby zobaczyć rozkład zaburzeń recesywnych związanych z chromosomem X, 

zapoznaj się z drzewem genealogicznym rodzin królewskich w Europie. Królowa Wiktoria była 

najwyraźniej nośnikiem dla genu związanego z X, który powoduje hemofilię. Żaden z przodków 

królowej Wiktorii nie miał hemofilii; genetycy uważają, że mutacja pochodzi od samej królowej 

Wiktorii. Królowa Wiktoria miała syna z hemofilią, a dwie córki były nosicielami. 

Cechy ograniczone płcią 

Cechy ograniczone pod względem płci są dziedziczone w normalny sposób autosomalny, ale nigdy nie 

są wyrażane w jednej płci, niezależnie od tego, czy gen jest heterozygotyczny, czy homozygotyczny. 

Uważa się, że takie cechy mają penetrację 100% w jednej płci i zero penetracji w drugiej. Cechy takie 

jak różnice w kolorach między samcami i samicami są ograniczone płciowo; zarówno mężczyźni, jak i 

kobiety dziedziczą geny pod względem koloru, ale geny wyrażane są tylko w jednej płci (zazwyczaj 

samce). U ssaków zarówno samce, jak i samice posiadają geny niezbędne do produkcji mleka, ale tylko 

samice wyrażają te geny, które są kontrolowane przez poziomy hormonów w ciele kobiety. Jedną cechą 

u ludzi ograniczoną przez mężczyzn jest przedwczesne dojrzewanie płciowe. Odpowiadające 



gen znajdujący się na chromosomie 2 powoduje, że chłopcy przechodzą zmiany związane z 

nastoletnimi latami, takie jak głębszy głos i broda oraz wzrost włosów we wczesnym wieku (czasami 

nawet w wieku 3 lat). Allele odpowiedzialne za przedwczesne dojrzewanie płciowe działają jako 

autosomalne dominanty, ale tylko u mężczyzn. Samice, niezależnie od genotypu, nigdy nie wykazują 

tego przedwczesnego dojrzewania. 

Cechy wpływające na płeć 

Cechy zależne od płci są kodowane przez geny na autosomach, ale fenotyp zależy od płci osobnika 

niosącego dotknięty gen. Cechy o wpływie na płeć sprowadzają się do kwestii penetracji: cechy są 

bardziej penetrujące u mężczyzn niż u kobiet. Rogi, włosy i inne cechy, które sprawiają, że męskie 

organizmy wyglądają inaczej niż kobiety, są zazwyczaj cechami zależnymi od płci. U ludzi łysienie typu 

męskiego jest cechą wpływającą na płeć. Gen przypisany męskiej utracie włosów znajduje się na 

chromosomie 15. 



DNA: Podstawa życia 

Pozwól, że przedstawię cię kwasowi deoksyrybonukleinowemu, znanemu również jako DNA. Jeśli tytuł 

tego rozdziału nie wywarł na Tobie wrażenia co do znaczenia i wielkości tych trzech małych liter, 

zastanów się, że DNA jest również określane jako "materiał genetyczny" lub "cząsteczka 

dziedziczności". I myślałeś, że twój tytuł był imponujący ! Każda żywa istota na Ziemi, od najmniejszych 

bakterii do największego wieloryba, używa DNA do przechowywania informacji genetycznej i 

przekazywania tej informacji z pokolenia na pokolenie; kopia niektórych (lub wszystkich) DNA każdej 

istoty jest przekazywana jego potomstwu. Organizm rozwijający następnie używa DNA jako wzorca do 

wykonania wszystkich jego części ciała. (Niektóre nieożywione rzeczy używają również DNA do 

przekazywania informacji, patrz "Pasek DNA i nieumarli: Świat wirusów", aby uzyskać szczegółowe 

informacje.) Aby uzyskać informacje na temat ilości informacji przechowywanych w pamięci DNA, 

zastanów się, jak skomplikowane jest twoje ciało . Masz setki rodzajów tkanek, które spełniają różne 

funkcje. Aby to skatalogować, potrzeba sporo DNA. (Zobacz rozdział "Odkrywanie DNA", w dalszej 

części tego rozdziału, aby dowiedzieć się, w jaki sposób naukowcy dowiedzieli się, że DNA jest 

materiałem genetycznym wszystkich znanych form życia.) Struktura DNA zapewnia prostą metodę, 

dzięki której cząsteczka może się kopiować i chroni genetyczne wiadomości od zniekształceń. Ta 

struktura jest również podstawą metod sądowych wykorzystywanych do rozwiązywania przestępstw. 

Zanim jednak zaczniesz eksplorować informacje genetyczne i zastosowania DNA, musisz znać jego 

skład chemiczny i strukturę. Właśnie tutaj pojawia się ten rozdział. W tym rozdziale zajmuję się 

podstawowym składem DNA, jego złożeniem i różnymi zestawami DNA obecnymi w żywych istotach. 

Dekonstruować DNA 

Jeśli jesteś jak większość ludzi, kiedy myślisz o DNA, myślisz o podwójnej helisie. Ale DNA to nie tylko 

podwójna helisa; to ogromna cząsteczka - tak wielka, że nazywa się ją makrocząsteczką. Można go 

nawet zobaczyć gołym okiem! Jeśli miałbyś ułożyć, koniec do końca, całe DNA z jednej z twoich 

komórek, linia byłaby nieco ponad sześć nogi długie! W twoim ciele jest około 100 000 000 000 000 

komórek (to 100 bilionów dla tych z was, którzy nie mają ochoty odliczać zer). Innymi słowy, 

rozmieszczone w całości, DNA w twoim ciele łatwo rozciągnie się do słońca iz powrotem - prawie 100 

razy! Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak ogromna cząsteczka DNA może zmieścić się w maleńkiej 

komórce tak małej, że nie możesz go zobaczyć gołym okiem. Oto jak: DNA jest ciasno upakowane w 

procesie zwanym supercoilingiem. Podobnie jak przewód telefoniczny skręcony dookoła, supercoiling 

pobiera DNA i owija go wokół białek zwanych nukleosomami. Inne białka, zwane histonami, trzymają 

cewki razem. Razem, nuclesomes i histones tworzą strukturę podobną do koralików na sznurku. Cały 

"naszyjnik" obraca się tak mocno, że ponad sześć stóp DNA jest ściskane w zaledwie kilka tysięcznych 

cala. Chociaż pomysł ścieżki DNA do słońca działa świetnie w celu wizualizacji rozmiaru cząsteczki DNA, 

DNA organizmu zwykle nie istnieje jako jeden długi fragment. Zamiast tego nici DNA są podzielone na 

chromosomy, które są stosunkowo krótkie kawałki. U ludzi i wszystkich innych eukariontów pełen 

zestaw chromosomów jest przechowywany w jądrze każdej komórki. Oznacza to, że praktycznie każda 

komórka zawiera kompletny zestaw instrukcji do budowy całego organizmu! Instrukcje są pakowane 

jako geny. Gen określa dokładnie, jak będzie wyrażana określona cecha. Komórki z jądrami występują 

tylko w eukariotach; jednak nie każda komórka eukariotyczna ma jądro. Na przykład ludzie są 

eukariotami, ale ludzkie krwinki czerwone nie mają jąder. Możesz uzyskać dostęp do niesamowitych, 

interaktywnych widoków tego, jak dokładnie DNA jest ułożone, tworząc podwójną helisę. Funkcja 

"kliknij i przeciągnij" pozwala obrócić cząsteczkę w dowolnym kierunku, aby lepiej zrozumieć strukturę 

materiału genetycznego. 

Składniki chemiczne DNA 



DNA jest niezwykle trwałą cząsteczką; może być przechowywany w lodzie lub w skamieniałej kości 

przez tysiące lat. DNA może pozostać w jednym kawałku nawet przez 100 000 lat w odpowiednich 

warunkach. Ta trwałość jest powodem, dla którego naukowcy mogą odzyskać DNA z mamutów 

liczących 14 000 lat i dowiedzieć się, że mamut jest najbliżej spokrewniony z dzisiejszymi azjatyckimi 

słoniami. (Naukowcy odkryli starożytne DNA z niesamowitej różnorodności organizmów). Korzeń 

ekstremalnej trwałości DNA tkwi w jego chemicznym i strukturalnym makijażu. Zasadniczo DNA jest 

naprawdę proste. Składa się z trzech składników: bogate w azot zasady, dezoksyrybozy i fosforany. Trzy 

składniki, które wyjaśniam w następnych sekcjach, łączą się, tworząc nukleotyd. Tysiące nukleotydów 

łączy się w pary, tworząc pojedynczą cząsteczkę DNA. 

Pokrycie baz. 

Każda cząsteczka DNA zawiera tysiące kopii czterech specyficznych zasad azotowych: 

* Adenina (A) 

* Guanina (G) 

* Tymina (T) 

* Cytozyna (C) 

Cztery bazy mają dwa smaki: 

* Puriny: Dwie bazy purynowe znajdujące się w DNA to adenina i guanina. Gdybyś był chemikiem, 

wiedziałbyś, że słowo "purynka" oznacza związek złożony z dwóch pierścieni (sprawdź struktury 

adeniny i guaniny. Jeśli jesteś podobny do mnie (nie chemik), prawdopodobnie nadal znasz jedną 

wspólną purynę : kofeina. 

* Pirymidyny: Dwie bazy pirymidynowe znajdujące się w DNA to tymina i cytozyna. Określenie 

pirymidyna odnosi się do związków chemicznych, które mają pojedynczą sześciościenną strukturę 

pierścieniową. 

Ponieważ są pierścieniami, wszystkie cztery zasady są płaskimi cząsteczkami. Jako płaskie cząsteczki są 

w stanie ułożyć się w DNA jak stos monet. Układanie w stosy dokonuje dwóch rzeczy: sprawia, że 

cząsteczka jest zarówno zwarta, jak i bardzo silna. Moje doświadczenia pokazują, że studenci i inni 

ludzie są zdezorientowani przez koncepcje przestrzenne, w których chodzi o DNA. Aby łatwiej dostrzec 

struktury chemiczne, DNA jest często rysowane tak, jakby była spłaszczoną drabiną. Ale w swoim 

prawdziwym stanie DNA nie jest płaskie - jest trójwymiarowe. Ponieważ DNA jest ułożone w nici, jest 

także liniowe. Jednym ze sposobów myślenia o tej strukturze jest spojrzenie na przewód telefoniczny 

(to znaczy, jeśli możesz znaleźć telefon, który nie jest bezprzewodowy). Spirale z linką telefoniczną w 

trzech wymiarach, ale są liniowe (w kształcie liny) w formie. To rodzaj kształtu, jaki ma DNA. Podstawy 

zawierają informacje o DNA, ale nie mogą się ze sobą wiązać. Potrzebne są jeszcze dwa składniki: 

specjalny rodzaj cukru i fosforan. 

Dodanie łyżeczki cukru i trochę fosforanu 

Aby stworzyć kompletny nukleotyd (którego tysiące łączą się w celu utworzenia jednej cząsteczki DNA), 

zasady muszą łączyć się z dezoksyrybozą i cząsteczką fosforanu. Deoksyryboza to cukier rybozy, który 

stracił jeden z atomów tlenu. Kiedy twoje ciało rozkłada trójfosforan adenozyny (ATP), cząsteczkę, 

którą twoje ciało wykorzystuje do zasilania twoich komórek, ryboza uwalniana jest z cząsteczką 

fosforanu, która wciąż jest do niej przyłączona. Ryboza traci atom tlenu, aby stać się deoksyrybozą i 

zatrzymuje się na cząsteczce fosforanu, która jest potrzebna do przekształcenia samotnej zasady w 



nukleotyd. Ryboza jest prekursorem dezoksyrybozy i jest chemiczną podstawą RNA. Jedyną różnicą 

między cukrami rybozy i dezoksyrybozy jest obecność lub brak atomu tlenu w miejscu 2 '. Struktury 

chemiczne są ponumerowane, dzięki czemu możesz śledzić, gdzie pojawiają się atomy, gałęzie, 

łańcuchy i pierścienie. W przypadku cukrów rybozy, po numerach następuje apostrof (") w celu 

wskazania oznaczenia" prim ". Dodanie" prim "zapobiega pomyleniu z numerowanymi miejscami 

innych cząsteczek wiążących się z rybozą. Deoksy - oznacza brak atomu tlenu w cząsteczce cukru i 

definiuje D w DNA. Jako dodatkowy akcent, niektórzy autorzy piszą "2-" przed "deoxy-", aby wskazać, 

które miejsce nie ma tlenu - w tym przypadku strona numer 2. Grupa OH w miejscu 3 'zarówno rybozy, 

jak i dezoksyrybozy jest grupą reaktywną. Oznacza to, że atom tlenu w tym miejscu może oddziaływać 

chemicznie z innymi cząsteczkami. 

Montaż podwójnej helisy: Struktura DNA 

Nukleotydy są prawdziwymi blokami budującymi DNA. Aby stworzyć kompletną cząsteczkę DNA, 

pojedyncze nukleotydy łączą się, tworząc łańcuchy, które łączą się w pary i tworzą długie podwójne 

nici. Ta sekcja przeprowadzi Cię przez proces montażu. Aby struktura DNA była łatwiejsza do 

zrozumienia, zaczynam od tego, w jaki sposób łączy się jedną nić. DNA normalnie istnieje jako 

dwuniciowa cząsteczka. W żywych rzeczach, nowe nici DNA są zawsze łączone przy użyciu istniejącej 

nici jako wzorca. 

Zaczynając od jednego: Tkanie pojedynczego pasma 

Setki tysięcy nukleotydów łączą się ze sobą tworząc nić DNA. Ale nie łączą się przypadkowo. Nukleotydy 

są trochę podobne do monet, ponieważ mają dwie "strony" - stronę fosforanową i stronę cukru. 

Nukleotydy mogą tworzyć połączenie jedynie poprzez łączenie fosforanów z cukrami. Podstawy 

nawijają się równolegle do siebie (ułożone jak monety), a cukry i fosforany biegną prostopadle do stosu 

podstaw. Długie pasmo połączonych w ten sposób nukleotydów nazywa się nicią polinukleotydową 

(poli oznacza wiele). Ze względu na sposób numerowania struktur chemicznych DNA ma "końce". 

Koniec fosforanowy nazywany jest końcem 5 '(5 pierwszorzędnym), a koniec cukrowy określany jest 

jako 3' (3-prime) koniec. Wiązania między fosforanem i dwiema cząsteczkami cukru w nici 

nukleotydowej są wspólnie nazywane wiązaniem fosfodiestrowym. Jest to fantazyjny sposób 

powiedzenia, że dwa cukry są ze sobą połączone przez fosforan pomiędzy. Po ich uformowaniu nici 

DNA nie cieszą się samotnością; zawsze szukają meczu. Układ, w którym pasma DNA pasują do siebie, 

jest bardzo, bardzo ważny. Wiele zasad określa, w jaki sposób dwie samotne nici DNA odnajdują 

idealne dopasowanie i ostatecznie tworzą gwiazdę serialu, molekułę, na którą czekałeś - podwójną 

helisę. 

Podwajanie: Dodawanie drugiej nici 

Pełna cząsteczka DNA ma? Dwie połączone ze sobą sploty polinukleotydowe. 

* Bazy połączone parami w środku cząsteczki. 

* Cukry i fosforany na zewnątrz, tworząc "szkielet". 

Gdybyś odkręcił podwójną helisę DNA i położył ją płasko, wyglądałaby jak drabina (patrz Rysunek 6-4). 

Bazy są połączone ze sobą w środku, aby utworzyć szczeble, a cukry są połączone ze sobą fosforanami, 

tworząc boki drabiny. Brzmi dość prosto, ale ten układ drabin ma pewne szczególne cechy. Gdybyś 

oddzielił drabinę na dwie nitki polinukleotydowe, zobaczysz, że pasma są zorientowane w przeciwnych 

kierunkach. Lokalizacje cukru i fosforanu dają jądra nukleotydów i ogony, dwa wyraźne końce. 

(Pomijając tę część, znajduje się we wcześniejszej sekcji "Zaczynając od jednej: Tkanie pojedynczego 

pasma"). Stosuje się tutaj orientację główki ogona (lub w tym przypadku 5'-3 '). Ten układ "od głowy 



do ogona" nazywa się antyrównoległem, co jest fantazyjnym sposobem mówienia równolegle i 

biegania w przeciwnych kierunkach. Częścią tego, że nici muszą być zorientowane w ten sposób, jest 

zagwarantowanie, że wymiary cząsteczki DNA będą równe na całej jej długości. Jeżeli sploty zostały 

ułożone w układzie równoległym, kąty między atomami byłoby wszystko źle, a nici nie pasowałyby do 

siebie. Cząsteczka ma zapewniony taki sam rozmiar, ponieważ pasujące do siebie bazy uzupełniają się, 

tworząc całe kawałki, które są tej samej wielkości. Adenina uzupełnia tyminę, a guanina uzupełnia 

cytozynę. Podstawy zawsze pasują do siebie w ten uzupełniający się sposób. Dlatego w każdej 

cząsteczce DNA ilość jednej zasady jest równa ilości jego uzupełniającej zasady. Ten warunek jest znany 

jako zasady Chargaffa (zobacz rozdział "Zasady Chargaffa" w dalszej części rozdziału, aby dowiedzieć 

się więcej na temat odkrywania tych zasad). Dlaczego bazy nie mogą się równać z innymi sposobami? 

Po pierwsze, puryn są większe niż pirymidiny. Dopasowanie się, podobnie jak z podobnym, 

wprowadziłoby nieprawidłowości w kształcie cząsteczki. Nieprawidłowości są złe, ponieważ te "wyboje 

na drodze" mogą powodować błędy przy kopiowaniu cząsteczki. Ważnym wynikiem 

komplementarnego parowania zasad jest sposób, w jaki nici łączą się ze sobą. Więzy wodorowe tworzą 

się między parami zasad. Liczba wiązań między parami zasad różni się; Pary G-C mają trzy wiązania, a 

pary A-T mają tylko dwa. Każda cząsteczka DNA ma setki tysięcy par zasad, a każda para zasad ma wiele 

wiązań, więc szczeble drabiny są bardzo silnie powiązane ze sobą. Kiedy w komórce dwie nici DNA 

delikatnie obracają się wokół siebie jak spiralne schody (lub pasmo lukrecji lub paski na trzcinie 

cukrowej ... ktoś ma słodycz?). Antypoślizgowe ułożenie dwóch pasm jest przyczyną skrętu. Ponieważ 

nici biegną w przeciwnych kierunkach, przyciągają boki molekuły w przeciwnych kierunkach, 

powodując cała rzecz, żeby się skręcić wokół siebie. Najbardziej naturalnie występujące spirale DNA w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pełne obroty (lub całkowity skręt) występują co 

dziesięć podstawowych par, a podstawy są bezpiecznie chronione wewnątrz spirali. Spiralna forma jest 

jednym ze sposobów, w jaki informacja, którą przenosi DNA, jest chroniona przed uszkodzeniem, które 

może prowadzić do mutacji. Spiralna forma tworzy dwa rowki na zewnętrznej stronie cząsteczki. 

Główny rowek pozwala, by bazy trochę się wydały, co jest ważne, kiedy trzeba przeczytać informacje 

zawarte w DNA. Ponieważ pary zasad w DNA są ułożone jedna na drugiej, interakcje chemiczne 

sprawiają, że środek cząsteczki odpycha wodę. Cząsteczki odstraszające wodę nazywane są 

hydrofobowymi (grecki "boją się wody"). Zewnętrzna część cząsteczki DNA jest dokładnie odwrotna; 

przyciąga wodę. W wyniku tego wnętrze spirali pozostaje bezpieczne i suche, a zewnętrzna otoczona 

jest "skorupą" wody. Jest kilka dodatkowych szczegółów na temat DNA, które musisz znać: 

* Nici DNA mierzy się liczbą par zasad, które posiada. 

* Sekwencja zasad w DNA nie jest przypadkowa. Informacja genetyczna w DNA jest przenoszona w 

kolejności par zasad. W rzeczywistości geny są kodowane w sekwencjach zasad. Rozdział 9 wyjaśnia, w 

jaki sposób sekwencje są odczytywane i dekodowane. 

* W procesie montażu DNA wykorzystuje wcześniej istniejącą nić DNA jako wzorzec lub szablon. DNA 

po prostu nie tworzy się samodzielnie. Proces tworzenia nowej nici DNA przy użyciu istniejącej nici 

nazywa się replikacją. 

Badanie różnych zestawów DNA 

Wszystkie DNA mają te same cztery zasady, podlegają tym samym regułom parowania zasad i mają tę 

samą strukturę podwójnej helisy. Bez względu na to, gdzie się znajduje i jaką funkcję spełnia, DNA to 

DNA. Powiedział, że w jednym organizmie istnieją różne zestawy DNA. Zestawy te pełnią różne funkcje 

genetyczne. W tej sekcji wyjaśniam, gdzie znajdują się różne DNA i opisują, co robią. 

Nuklearne DNA 



Nuklearny DNA to DNA znalezione w jądrach komórkowych i odpowiada za większość funkcji 

wykonywanych przez komórki. Nuklearny DNA zawiera kody fenotypu, fizyczne cechy organizmu. 

Jądrowy DNA jest pakowany w chromosomy i przekazywany z rodzica na potomstwo. Kiedy naukowcy 

mówią o sekwencjonowaniu ludzkiego genomu, mają na myśli ludzkie jądrowe DNA. Genom jądrowy 

człowieka składa się z DNA ze wszystkich 24 chromosomów (22 autosomy plus jeden X i jeden Y; 

Mitochondrialne DNA 

Zwierzęta, rośliny i grzyby mają mitochondria (przegląd części komórkowych, patrz rozdział 2). Te 

potęg ogniwa posiadają własny DNA, który różni się w postaci (a) od spadku jądrowego DNA (patrz 

powyższy punkt). Każde mitochondrium (liczba pojedyncza słowo mitochondria) ma wiele cząsteczek 

mitochondrialnego DNA - mtDNA, na krótko. Podczas gdy ludzki jądrowy DNA jest liniowy, mtDNA jest 

kolisty (w kształcie obręczy). Ludzki mtDNA jest bardzo krótki (nieco mniej niż 17000 par zasad) i ma 

około 37 genów, które się na prawie całej cząsteczki mtDNA. Te geny kontrolują metabolizm 

komórkowy - przetwarzanie energii wewnątrz komórki. Połowa twojego jądrowego DNA pochodziła 

od twojej mamy, a druga połowa pochodziła od twojego taty. Ale wszystkie twoje mtDNA pochodziły 

od twojej mamy. Wszystkie mtDNA twojej mamy pochodzi od jej mamy i tak dalej. Wszystkie mtDNA 

są przekazywane z matki na dziecko w cytoplazmie komórki jajowej. Plemniki nie mają w zasadzie 

żadnej cytoplazmy, a zatem praktycznie nie istnieją mitochondria. Specjalne substancje chemiczne w 

jajku niszczą kilka mitochondriów, które posiadają plemniki. 

Chloroplast DNA 

Rośliny mają trzy zestawy DNA: jądrowy w postaci chromosomów, mitochondrialny, i chloroplast DNA 

(cpDNA). Chloroplasty są organellami występującymi tylko w roślinach i tam dochodzi do fotosyntezy 

(konwersji światła na energię chemiczną). Aby komplikować sprawy, rośliny mają mitochondria (a więc 

mtDNA) w swoich chloroplastach. Podobnie jak mitochondria, chloroplasty prawdopodobnie 

pochodzą od bakterii. Cząsteczki chloroplastu DNA są okrągłe i dość duże (120 000-160 000 par zasad), 

ale mają tylko około 120 genów. Większość tych genów dostarcza informacji użytych do 

przeprowadzenia fotosyntezy. Dziedziczenie cpDNA może być matczyne lub ojcowskie, a cpDNA wraz 

z mtDNA są przekazywane potomstwu w cytoplazmie nasion. 

Wkopanie się w historię DNA 

Dawniej, gdy Mendel szturchał swoje strąki grochu we wczesnych latach 60. XIX wieku, plemniki nie 

miały w zasadzie żadnej cytoplazmy, a zatem praktycznie nie posiadały mitochondriów. Specjalne 

substancje chemiczne w jajku niszczą kilka mitochondriów nasienia  jakie posiad. Rośliny mają trzy 

zestawy DNA: jądrowy w postaci chromosomów, mitochondrialny, i chloroplast DNA (cpDNA). 

Chloroplasty są znalezione organellami tylko w roślinach i są tam gdzie fotosynteza (konwersja światła 

na energia chemiczna) występuje. Aby to skomplikować, rośliny mają mitochondria (a zatem mtDNA) 

w ich chloroplastach. Podobnie jak mitochondria, chloroplasty prawdopodobnie pochodzi z bakterii. 

Cząsteczki chloroplastu DNA są okrągłe i dość duże (120 000-160 000 zasad) par), ale ma tylko około 

120 genów. Większość tych genów dostarcza informacji używany do przeprowadzania fotosyntezy. 

Dziedziczenie cpDNA może być macierzyńskie lub ojcowskie, a cpDNA wraz z mtDNA są przekazywane 

potomstwu w cytoplazma nasion. Dawno temu, gdy Mendel grzebał w strąkach grochu na początku lat 

1860-tych, ani on, ani nikt inny nie wiedział o DNA. DNA odkryto w 1868 roku, ale jego znaczenie jako 

materiału genetycznego nie zostało docenione aż do prawie wieku później. W tej sekcji przedstawiono 

analizę DNA i jego roli w dziedziczeniu. W 1868 r. Szwajcarski student medycyny Johann Friedrich 

Miescher odizolował DNA po raz pierwszy. Miescher pracował z krwinkami białymi, które uzyskiwał z 

ropy wypompowanej z chirurgicznych ran (tak, ten człowiek był oddany swojej pracy). W końcu 

Miescher ustalił, że substancja, którą nazwał nukleiną, jest bogata w fosfor i ma odczyn kwaśny. Tak 



więc jeden z jego uczniów zmienił nazwę na kwas nukleinowy substancji, nazwa DNA nadal nosi dziś. 

Podobnie jak ustalenia Mendla dotyczące dziedziczenia różnych cech roślin, prace Mieschera nie 

zostały uznane za ważne jeszcze długo po jego śmierci, a odkrycie DNA jako materiału genetycznego 

zajęło 84 lata. Do początku lat pięćdziesiątych wszyscy byli przekonani, że białko musi być materiałem 

genetycznym, ponieważ z tylko czterema zasadami DNA wydawało się zbyt proste . W 1928 roku 

Fryderyk Griffith uznał, że bakterie mogą nabyć coś - nie był do końca pewien co - od siebie 

przekształcić nieszkodliwe bakterie w śmiertelne bakterie (patrz rozdział 22). Zespół naukowców pod 

kierownictwem Oswalda Avery'ego kontynuował eksperymenty Griffitha i ustalił, że "zasadą 

transformacji" jest DNA. Mimo że wyniki Avery'ego były solidne, naukowcy z tego okresu byli bardzo 

sceptyczni co do znaczenia roli DNA w dziedziczeniu. Kolejny elegancki zestaw eksperymentów z 

wykorzystaniem wirusa, który zainfekował bakterie, przekonał społeczność naukową, że DNA to 

prawdziwa okazja. Alfred Chase i Martha Hershey pracowali z wirusem zwanym bakteriofagiem (co 

oznacza "zjadają bakterie", mimo że wirus faktycznie rozrywa bakterie, a nie je). Bakteriofagi chwytają 

się ściany komórkowej bakterii i wstrzykują coś do bakterii. W czasie eksperymentu Hersheya i Chase'a 

substancja wstrzykiwana była niezidentyfikowana. Bakteriofag rozmnaża się wewnątrz komórki, a 

następnie rozrywa ścianę komórkową, aby uwolnić wirusowe "potomstwo". Potomstwo nosi te same 

cechy, co oryginalny bakteriofag atakujący, więc było pewne, że wszystko, co zostanie wstrzyknięte, 

musi być materiałem genetycznym, biorąc pod uwagę, że większość bakteriofag utrzymuje się na 

zewnątrz komórki. Hershey i Chase przyczepili radioaktywne chemikalia do śledzenia różnych części 

bakteriofaga; na przykład użyli siarki do śledzenia białka, ponieważ białka zawierają siarkę, a DNA 

oznaczono fosforem (ze względu na szkielet cukrowo-fosforanowy). Hershey i Chase uważali, że 

bakteriofagi potomne zostaną oznaczone jednym lub drugim, w zależności od tego, który DNA lub 

białko okazał się materiałem genetycznym. Wyniki wykazały, że wirusy wstrzyknęły tylko DNA do 

komórki bakteryjnej, aby je zainfekować. Całe białko utknęło na zewnątrz komórki bakteryjnej. Ich 

odkrycia zostały opublikowane w 1952 roku (kiedy Hershey miał zaledwie 24 lata!). 

Przestrzeganie zasad Chargaffa 

Na długo przed tym, jak Hershey i Chase opublikowali swoje kluczowe wnioski, Erwin Chargaff 

przeczytał artykuł Oswalda Avery'ego o DNA jako o transformującej zasadzie i natychmiast zmienił 

skupienie całego swojego programu badawczego. W przeciwieństwie do wielu ówczesnych 

naukowców, Chargaff uznał, że DNA jest materiałem genetycznym. Chargaff skoncentrował swoje 

badania na nauce jak najwięcej na temat chemicznych składników DNA. Używając DNA z wielu różnych 

organizmów odkrył, że wszystkie DNA mają coś wspólnego: kiedy DNA zostało rozbite na jego składowe 

podstawy, ilość guaniny wahała się gwałtownie od jednego organizmu do drugiego, ale ilość guaniny 

zawsze była równa ilości cytozyna. Podobnie, w każdym badanym organizmie ilość adeniny była równa 

ilości tyminy. Opublikowane w 1949 roku wyniki są tak konsekwentne, że nazywane są zasadami 

Chargaffa. Niestety, Chargaff nie był w stanie zrozumieć znaczenia swojej pracy. Wiedział, że wskaźniki 

mówią coś ważnego o strukturze DNA, ale nie mógł zrozumieć, co to jest. Zajęło to parę młodych 

naukowców o nazwisku Watson i Crick - Chargaff nazwał ich "dwoma łucznikami w poszukiwaniu 

helisy" - aby dokonać rewolucji.  

Twarde uczucia i spirala: Franklin, Wilkins, Watson i Crick  

Jeśli nie znasz nazwy Rosalind Franklin, powinieneś. Jej dane dotyczące kształtu cząsteczki DNA 

ujawniły jego strukturę jako podwójnej helisy. Watson i Crick zyskują uznanie dla podwójnej helisy, ale 

Franklin wykonał wiele pracy. Podczas badania struktury DNA w King's College w Londynie we 

wczesnych latach pięćdziesiątych XX wieku Franklin odbił promieniowanie rentgenowskie od molekuły, 

aby uzyskać niezwykle ostre, szczegółowe zdjęcia cząsteczki DNA. Zdjęcia Franklina pokazują cząsteczki 

DNA od końca, nie od strony, więc trudno jest wyobrazić sobie widok z boku podwójnej helisy, którą 



normalnie widzisz. Jednak Franklin wiedział, że patrzy na spiralę. Tymczasem James Watson, 23-letni 

doktor habilitowany z Cambridge w Anglii, pracował z 38-letnim studentem o nazwisku Francis Crick. 

Wspólnie budowali ogromny model metalowych patyków i drewnianych piłek, próbując ustalić 

strukturę tej samej molekuły, którą sfotografował Franklin. Franklin miał współpracować z Maurice 

Wilkinsem, innym naukowcem z jej grupy badawczej, ale ona i Wilkins pogardzali się nawzajem (z 

powodu zmiany w projektach badawczych, w których Franklin został poinstruowany, aby przejąć 

projekt Wilkinsa bez jego wiedzy). Gdy ich antagonizm rósł, podobnie jak przyjaźń Wilkinsa z 

Watsonem. To, co wydarzyło się później, jest materiałem niesławy nauki. Zaledwie kilka tygodni przed 

tym, jak Franklin był gotowy opublikować swoje odkrycia, Wilkins pokazał Watson zdjęcia Franklina o 

cząsteczce DNA - bez jej wiedzy i pozwolenia! Dając Watsonowi dostęp do danych Franklina, Wilkins 

dał Watsonowi i Crickowi na temat konkurencji. Watson i Crick złamali tajemnicę struktury DNA za 

pomocą zasad Chargaffa i pomiarów cząsteczki przez Franklina. Wywnioskowali, że struktura 

ujawniona na zdjęciu Franklina, pospiesznie zaczerpnięta z pamięci przez Watsona, musiała być 

podwójną helisą, a reguły Chargaffa wskazywały na zasady w parach. Reszta struktury zebrała się jak 

wielka łamigłówka, i pośpiesznie opublikowali swoje odkrycie w 1953 roku. Dokument Franklina, wraz 

z krytycznymi zdjęciami cząsteczki DNA, został opublikowany w tym samym numerze czasopisma 

Nature. W 1962 roku Watson, Crick i Wilkins zostali uhonorowani Nagrodą Nobla. Franklin nie została 

należycie uznana za udział w odkryciu, ale nie mogła zaprotestować, że została pominięta, ponieważ 

zmarła na raka jajnika w 1957 r. Jest całkiem możliwe, że rak Franklina był wynikiem długotrwałego 

narażenia na promieniowanie rentgenowskie podczas jej badań naukowych. kariera. W pewnym sensie 

Franklin poświęciła swoje życie dla nauki. 



Kopiowanie twojego DNA: replikacja 

Wszystko w genetyce polega na replikacji, procesie kopiowania DNA dokładnie, szybko i skutecznie. 

Replikacja jest częścią rozmnażania (produkcji jaj i plemników), rozwoju (dzięki czemu wszystkie 

komórki są potrzebne do wzrostu zarodka) i utrzymania normalnego życia (zastępując komórki skóry, 

krwi i mięśni). Przed wystąpieniem mejozy cały genom musi zostać zreplikowany, aby potencjalny 

rodzic mógł zrobić jaja lub spermę niezbędne do stworzenia potomstwa. Po zapłodnieniu, rosnący 

zarodek musi mieć odpowiednie instrukcje genetyczne w każdej komórce, aby wszystkie tkanki były 

potrzebne do życia. Gdy życie poza łonem trwa, prawie każda komórka w twoim ciele potrzebuje kopii 

całego genomu, aby zapewnić, że geny, które wykonują biznes życia, są obecne i gotowe do działania. 

Na przykład, ponieważ stale wymieniasz komórki skóry i białe krwinki, twoje DNA jest teraz 

replikowane, aby twoje komórki miały geny potrzebne do prawidłowej pracy. Ten rozdział wyjaśnia 

wszystkie szczegóły fantastycznej kopiarki molekularnej, która pozwala DNA - materiale życia - 

wykonać swoją pracę. Najpierw zajmujesz się podstawami, w jaki sposób struktura DNA zapewnia wzór 

dla samego kopiowania. Następnie dowiadujesz się o wszystkich enzymach - pomocnych białkowych 

koniach roboczych - które pracują nad otwarciem dwuniciowego DNA i łączeniem bloków DNA w nową 

nić. Wreszcie widzisz, jak działa proces kopiowania, od początku (od początku) do końca (telomery). 

Rozpakowany: Tworzenie wzorca dla większej ilości DNA 

DNA jest idealnym materiałem do przenoszenia informacji genetycznej z tego powodu 

* Przechowuje ogromne ilości złożonych informacji (genotypów), które można "przetłumaczyć" na 

cechy fizyczne (fenotyp). 

* Można kopiować szybko i dokładnie. 

* Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie (innymi słowy, jest dziedziczna). 

Kiedy Watson i Crick zaproponowali podwójną helisę jako strukturę DNA, zakończyli swoją pracę z 1953 

r. Na temat tego, jak replikować. To jedno małe zdanie utorowało drogę do kolejnej ważnej publikacji, 

która postawiła hipotezę, jak może działać replikacja. To nie przypadek, że Watson i Crick zdobyli 

Nagrodę Nobla; ich geniusz był niesamowity i niesamowicie dokładny. Bez odkrycia podwójnej helisy, 

Watson i Crick nigdy nie mogliby wymyślić replikacji, ponieważ sztuczka polegająca na tym, że DNA 

odrywa się podczas replikacji, zależy całkowicie od tego, w jaki sposób DNA jest łączone w pierwszej 

kolejności. Możesz teraz przejrzeć ten materiał. Główne punkty dotyczące DNA, które musisz znać, aby 

zrozumieć replikację, to: 

* DNA jest dwuniciowy. 

* Budujące nukleotydy DNA zawsze pasują do siebie w sposób komplementarny - A (adenozyna) z T 

(tymina) i C (cytozyna) z G (guanina). 

* Nici DNA biegną równolegle do siebie. 

Gdyby rozpakować cząsteczkę DNA poprzez rozbicie wszystkich wiązań wodorowych między 

podstawami, mielibyśmy dwie nici, z których każda zapewnia wzór do stworzenia drugiego. Podczas 

replikacji specjalne chemikalia pomocnicze zwane enzymami przynoszą dopasowane 

(komplementarne) bloki nukleotydowe do parowania z zasadami na każdej nici. Końcowym wynikiem 

są dwie dokładne kopie utworzone na szablonach dostarczonych przez rozpakowane oryginalne nici. 

Rysunek  



 

pokazuje, w jaki sposób oryginalny dwuniciowy DNA dostarcza szablon do tworzenia własnych kopii. 

Ten tryb replikacji nazywany jest semikonserwatywnym. Nie, to nie jest sposób, w jaki DNA może 

głosować w następnych wyborach! W tym przypadku półkonserwatywny oznacza, że tylko połowa 

cząsteczki jest "zachowana" lub pozostawiona w stanie pierwotnym. (Konserwatywny, w sensie 

genetycznym, oznacza utrzymywanie czegoś w tym chronionego pierwotnego stanu.). Na 

Uniwersytecie Columbia w 1957 r. J. Herbert Taylor, Philip Woods i Walter Hughes wykorzystali cykl 

komórkowy do określenia sposobu kopiowania DNA. Wyjaśnili dwa możliwe wyjaśnienia: 

konserwatywną lub półkonserwatywną replikację. Rysunek  

 

pokazuje, jak może działać konserwatywna replikacja. W przypadku replikacji zarówno 

konserwatywnej, jak i półkontonowej oryginalna dwuniciowa cząsteczka rozpada się i stanowi szablon 

do budowania nowych nici. Wynikiem półkonserwatywnej replikacji są dwie kompletne, dwuniciowe 

cząsteczki, z których każda składa się z połowy "nowego" i pół "starego" DNA. Po replikacji 

zachowawczej ukończone, dwuniciowe kopie składają się z "nowego" DNA, a matryce powracają do 

siebie, tworząc jedną cząsteczkę złożoną ze "starego" DNA (jak widać na rysunku 7-2). Walter Hughes 

użył cyklu komórkowego do określenia sposobu kopiowania DNA (patrz rozdział 2, aby zapoznać się z 

mitozą i cyklem komórkowym). Wymyślili dwa możliwe wyjaśnienia: konserwatywną lub 

półkonserwatywną replikację. Rysunek powyższy pokazuje, jak może działać konserwatywna 

replikacja. W przypadku replikacji zarówno konserwatywnej, jak i półkontonowej oryginalna 

dwuniciowa cząsteczka rozpada się i stanowi szablon do budowania nowych nici. Rezultatem replikacji 

emikonowej są dwie kompletne, dwuniciowe cząsteczki, każda złożona z połowy "nowego" i pół 

"starego" DNA. Po replikacji zachowawczej ukończone, dwuniciowe kopie składają się z "nowego" 



DNA, a matryce powracają do siebie, tworząc jedną cząsteczkę złożoną ze "starego" DNA . Aby 

uporządkować replikację, Taylor i jego koledzy wystawili wierzchołki korzeni roślin na działanie wody 

zawierającej radioaktywny związek chemiczny. Ta substancja chemiczna była formą nukleotydowego 

bloku tyminy, który znajduje się w DNA. Zanim komórki w wierzchołkach korzeni podzielono, ich 

chromosomy inkorporowały radioaktywną tyminę jako część nowo replikowanego DNA. W pierwszym 

etapie eksperymentu Taylor i jego zespół pozwolili rosnąć końcówkom root przez osiem godzin. To 

było wystarczająco długo, aby DNA komórek rosnących końcówek mogło się replikować. Naukowcy 

zebrali kilka komórek po tym pierwszym etapie, aby sprawdzić, czy jedna lub obie siostrzane 

chromatydy każdego z chromosomów są radioaktywne. Następnie, w drugim etapie, kładą końcówki 

korzeni w wodzie bez radioaktywnej substancji chemicznej. Po tym, jak komórki zaczęły się dzielić, 

Taylor i jego zespół zbadali replikowane chromosomy, gdy byli w metafazie. Radioaktywność pozwoliła 

Taylorowi i jego zespołowi śledzić losy nici matrycy po zakończeniu replikacji i określić, czy nici 

pozostały razem z ich kopiami (semikonserwatywnymi) lub nie (konserwatywne). Zbadali wyniki obu 

etapów eksperymentu, aby upewnić się, że ich wnioski są dokładne. Jeśli replikacja była 

semikonserwatywna, Taylor, Woods i Hughes spodziewali się, że jeden siostrzany chromatyd 

replikowanego chromosomu będzie radioaktywny, a drugi będzie pozbawiony promieniowania - i to 

właśnie on dostał. Gdyby Taylor i jego zespół mogli zobaczyć cząsteczki DNA samodzielnie (tak jak na 

rysunku), wiedzieliby, że jedna nić każdej dwuniciowej cząsteczki zawierała radioaktywną tyminę, a 

druga nie (pasma radioaktywne są przedstawione grubszą linią ). Po jednej rundzie replikacji bez 

dostępu do radioaktywnej tyminy jeden siostrzany chromatyd był radioaktywny, a drugi nie. To 

dlatego, że każda nić z etapu pierwszego dostarczyła matrycę do replikacji semikonserwatywnej: nić 

promieniotwórcza dostarczyła jeden szablon, a nić nieradioaktywną dostarczyła drugą. Po zakończeniu 

replikacji szablony pozostały sparowane z nowymi wątkami. Eksperyment ten wykazał ostatecznie, że 

replikacja DNA jest prawdziwie semikonserwatywna - każda replikowana cząsteczka DNA jest w 

połowie "nowa" i pół "stara". 

Jak DNA się kopiuje 

Replikacja zachodzi podczas interfazy każdego cyklu komórkowego, tuż przed profazą w mitozie i 

mejozie. Jeśli pominiesz rozdział 2, możesz rzucić okiem na niego, aby dowiedzieć się, kiedy występuje 

replikacja w odniesieniu do życia komórki. 

Proces replikacji przebiega według ściśle określonej kolejności: 

1. Helisa jest otwarta, aby odsłonić pojedyncze pasma DNA. 

2. Nukleotydy są łączone ze sobą w celu utworzenia nowych nici partnera dla dwóch pierwotnych nici. 

Replikację DNA badano najpierw w bakteriach, które są prokariotyczne (pozbawione jąder 

komórkowych). Wszystkie bezbakteryjne formy życia (w tym człowiek) to eukarioty, co oznacza, że te 

organizmy składają się z komórek z jądrami. Istnieje kilka mniejszych różnic między replikacją 

prokariotyczną i eukariotyczną DNA. Zasadniczo bakterie używają nieco innych wersji tych samych 

enzymów, których używają komórki eukariotyczne, a większość tych enzymów ma podobne nazwy. 

Jeśli rozumiesz replikację prokariotyczną, którą wyjaśniam w tej sekcji, masz wystarczające 

doświadczenie, aby zrozumieć szczegóły replikacji eukariotycznej. Większość eukariotycznych DNA jest 

liniowa, podczas gdy większość DNA bakterii (i mitochondrialnego DNA) jest kolista. Kształt 

chromosomu (pętla bez końca w stosunku do łańcucha) w ogóle nie wpływa na proces replikacji. 

Jednak ten kształt oznacza, że kołowe DNA mają specjalne problemy do rozwiązania podczas replikacji 

ich chromosomy w kształcie obręczy. 

Spotkanie z ekipą replikacyjną 



Do pomyślnej replikacji musi być obecnych kilku graczy: 

* Szablon DNA, dwuniciowa cząsteczka, która zapewnia wzór do skopiowania 

* Nukleotydy, cegiełki niezbędne do wytworzenia nowego DNA 

*Enzymy i różne białka, które wykonują rozpakowywanie i montaż replikacji, zwaną syntezą DNA 

Szablon DNA 

Oprócz materiału opisanego wcześniej w tym rozdziale opisującego sposób, w jaki matryca DNA jest 

replikowana semikonserwacyjnie (patrz "Rozpakowanie: tworzenie wzoru dla większej ilości DNA"), 

bardzo ważne jest zrozumienie wszystkich znaczeń tego terminu. 

* DNA każdego organizmu istnieje w postaci chromosomów. Dlatego chromosomy podlegające 

replikacji i matrycowy DNA użyte podczas replikacji są jednym w tym samym. 

*Obydwie nici każdej dwuniciowej oryginalnej cząsteczki są kopiowane, a zatem każda z dwóch nici 

służy jako szablon (to jest wzór) do replikacji. 

Podstawy szablonu DNA dostarczają krytycznych informacji potrzebnych do replikacji. Każda nowa 

podstawa nowo zrekonstruowanej nici musi być komplementarna (to jest dopasowanie ścisłe, patrz 

rozdział 6, aby uzyskać więcej informacji na temat komplementarnego charakteru DNA) do podstawy 

przeciwległej do nici szablonu. Razem matryca i replikowane DNA tworzą dwie identyczne kopie 

oryginalnej dwuniciowej cząsteczki. 

Nukleotydy 

DNA składa się z tysięcy nukleotydów połączonych ze sobą w sparowane pasma nukleotydowe 

budulcem DNA, które przychodzą razem podczas replikacji rozpocząć w postaci trójfosforanów 

dezoksyrybonukleozydowy lub dNTP. DNTP, składa się z 

* Cukier (dezoksyryboza). 

* Jedna z czterech zasad (adenina, guanina, tymina lub cytozyna). 

* Trzy fosforany. 

dNTP jest włączony do dwuniciowej cząsteczki DNA. DNTP stosowane w replikacji są bardzo podobne 

w strukturze chemicznej do tych, które można znaleźć w dwuniciowym DNA. Kluczową różnicą jest 

liczba grup fosforanowych - każdy dNTP ma trzy fosforany, a każdy nukleotyd ma jeden. Trzy grupy 

fosforanowe ("trój-" część nazwy) znajdują się na górze (zwykle nazywane 5-durowym końcem 

cząsteczki), w lewym dolnym rogu cząsteczki, znanym również jako 3. -prime (3 '), to mały ogon 

zbudowany z atomu tlenu przyłączonego do atomu wodoru (łącznie nazywanego grupą OH lub grupą 

reaktywną) .Tlenowy atom w ogonie OH jest obecny, aby umożliwić nukleotyd w istniejącym Nici DNA 

w celu połączenia z dNTP, wiele połączeń, takich jak ten, ostatecznie wytwarza długi łańcuch DNA. 

Kiedy DNA jest replikowane, ogon OH na końcu 3 'ostatniego nukleotydu w łańcuchu reaguje z 

fosforanami świeżego DNA. dNTP: dwa z trzech fosforanów dNTP zostają odcięte, a pozostały fosforan 

tworzy wiązanie fosfodiestrowe z uprzednio włączonym nukleotydem (patrz rozdział 6, aby uzyskać 

wszystkie szczegóły dotyczące wiązań fosfodiestrowych), wiązania wodorowe pomiędzy podstawą 

pasma matrycy i uzupełniająca baza dNTP .This reakcja - utrata dwóch fosforanów w celu utworzenia 

wiązania fosfodiestrowego i wiązanie wodorowe - przekształca dNTP w nukleotyd. (Jedyną rzeczywistą 

różnicą między dNTP a nukleotydem, z jakim się on wywodzi, jest liczba fosforanów, które się niesie.) 



Pamiętaj, że matryca DNA musi być jednoniciowa, aby nastąpiły te reakcje. Każdy dNTP włączony 

podczas replikacji musi być komplementarny do podstawy, z którą jest połączony w wątku szablonu. 

Nukleotyd to cukier dezoksyrybozowy, zasada i fosforan połączone jako jedna całość. Nukleotyd jest 

nukleotydem, niezależnie od tego, czy jest on częścią całej cząsteczki DNA, czy nie. DNTP jest również 

nukleotydem, tylko szczególnym rodzajem: trifosforanem nukleotydowym. 

Enzymy 

Replikacja nie może nastąpić bez pomocy ogromnego zestawu enzymów. Enzymy to substancje 

chemiczne, które powodują reakcje. Zasadniczo, enzymy występują w dwóch smakach: tych, które 

łączą wszystko i tych, które rozdzielają rzeczy. Oba typy są używane podczas replikacji. Chociaż nie 

można stwierdzić, jaką funkcję pełni enzym (budujący lub niszcząc) według nazwy, zawsze można 

zidentyfikować enzymy, ponieważ kończą się one ase. Sufiks ase zazwyczaj następuje w odniesieniu do 

tego, na czym działa enzym. Na przykład, helikaza enzymowa działa na helisę DNA, aby stała się 

jednoniciowa (helisa + ase = helicase). Tak wiele enzymów jest używanych w replikacji, że trudno jest 

nadążyć za nimi wszystkimi. Jednak głównymi graczami i ich rolami są: 

* Helicase: Otwiera podwójną helisę 

* Gyrase: Zapobiega tworzeniu się węzłów przez helisę 

* Primase: ustanawia krótki fragment RNA (primer), aby rozpocząć replikację 

* Polimeraza DNA: Dodaje dNTP do budowy nowej nici DNA 

* Ligaza: Uszczelnia przerwy między nowo powielonymi fragmentami DNA 

* Telomeraza: Replikuje końce chromosomów (telomery) - bardzo szczególna praca 

Istnieje pięć form polimerazy DNA u organizmów prokariotycznych i co najmniej 13 form u eukariotów. 

W prokariotach polimerazy DNA III jest enzymem, który wykonuje replikację. Polimeraza DNA I usuwa 

startery RNA i zastępuje je DNA. Polimerazy DNA II, IV i V działają w celu naprawy uszkodzonego DNA 

i przeprowadzania czynności korekty. Eukarioty wykorzystują zupełnie inny zestaw polimerazy DNA. 

Dzielenie helisy 

Replikacja DNA rozpoczyna się w bardzo specyficznych miejscach, zwanych początkami, wzdłuż 

dwuniciowego cząsteczka szablonu. Chromosomy bakteryjne są tak krótkie, że potrzebne jest tylko 

jedno miejsce do replikacji. Kopiowanie większych genomów zajęłoby zdecydowanie zbyt długo, gdyby 

każdy chromosom miał tylko jedno pochodzenie, dlatego aby proces kopiowania był bardzo szybki, 

ludzkie chromosomy mają tysiące źródeł. Specjalne białka, zwane inicjatorami, poruszają się wzdłuż 

dwuniciowego DNA matrycy, dopóki nie napotkają grupy zasad, które są w określonej kolejności. Bazy 

te reprezentują pochodzenie do replikacji; pomyśl o nich jako o znaku drogowym z komunikatem: 

"Rozpocznij tutaj replikację". Inicjujące białka zatrzaskują się na szablonie w punkcie początkowym 

poprzez pętlę helisy wokół siebie, podobnie jak pętla wokół palca. Białka inicjujące tworzą bardzo małe 

otwarcie w podwójnej helisie. Helicase (enzym, który otwiera podwójną helisę) znajduje to otwarcie i 

zaczyna rozbijać wiązania wodorowe pomiędzy komplementarnymi pasmami szablonu, aby odsłonić 

kilkaset zasad i rozdzielić helisę jeszcze bardziej szeroko. DNA ma tak silną tendencję do tworzenia 

podwójnych nici, że jeśli inne białko nie pojawi się w celu utrzymania pojedynczych nici 

eksponowanych przez helikazę, odskoczą od razu do siebie. Te białka, zwane białkami wiążącymi się z 

pojedynczą nicią (SSB), rozdzielają dwa nici, aby mogła nastąpić replikacja. Na razie skup się na części, 

która pokazuje, w jaki sposób helicase rozbija sploty, gdy porusza się wzdłuż podwójnej helisy i jak 



sploty są trzymane oddzielnie i nieskręcane. Jeśli miałeś jakieś doświadczenie z przędzą lub żyłką, wiesz, 

że jeśli sznurek zostanie skręcony razem i spróbujesz rozdzielić pasma, powstaje węzeł. Ten sam 

problem występuje przy otwieraniu podwójnej helisy DNA. Kiedy helicase zaczyna odrywać dwa pasma 

od siebie, otwarcie helisy powoduje dodatkowe skręty wzdłuż nienaruszonej helisy. Aby nie dopuścić 

do skażenia DNA, pojawia się enzym zwany gyrazą, aby złagodzić napięcie. Dokładnie, jak to jest w 

przypadku gyrase, jest niejasne, ale niektórzy badacze uważają, że gyrase w rzeczywistości snips DNA 

na czas, aby odprężone części rozluźniły się, a następnie ponownie zamknęły cząsteczkę. 

Zalewanie pompy 

Gdy helicaza otwiera cząsteczkę, Y tworzy się w otworze. Ten Y nazywa się widelcem replikacji. Widać 

widelec replikacji, gdzie helikaza rozdzieliła helisę DNA. Dla każdego otwarcia w dwuniciowej 

cząsteczce dwa widły tworzą się po przeciwnych stronach otworu. Replikacja DNA jest bardzo 

szczególna, ponieważ może przebiegać tylko w jednym kierunku: od 5 do 3-prime (5 '→ 3'). Górna nić 

biegnie 3 '→ 5' od lewej do prawej, a dolna nić biegnie 5 '→ 3'. Replikacja musi przebiegać 

przeciwrównolegle do szablonu, działa od 5 do 3. Dlatego replikacja na górnym pasie biegnie od prawej 

do lewej; w dolnej części replikacja działa od lewej do prawej. Po rozerwaniu molekuły helikazy 

pozostały dwie nagie nici matrycowego DNA. Replikacja nie może rozpocząć się na nagich szablonach, 

ponieważ jeszcze się nie rozpoczęła. (Brzmi trochę jak Yogi Berra, mówiąc: "To się nie skończyło, dopóki 

to się nie skończy", czyż nie?) Wszystkie śmieszne sprawy na bok, nukleotydy mogą tworzyć łańcuchy 

tylko wtedy, gdy nukleotyd jest już obecny z wolnym reaktywnym ogonem, na którym dołączyć 

przychodzący dNTP. DNA rozwiązuje problem rozpoczynania replikacji przez wstawienie starterów, 

małych komplementarnych nici starterowych wykonanych z RNA (patrz Figura 7-5). Primase, enzym, 

który wytwarza primery RNA do replikacji, ustanawia startery w każdym widelcu do replikacji, aby 

synteza DNA mogła przebiegać od 5 '→ 3' w obu niciach. Startery RNA wytwarzane przez primazę mają 

długość tylko około 10 lub 12 nukleotydów. Są komplementarne do pojedynczych strans DNA i kończą 

się tym samym rodzajem ogona OH znajdującego się na nukleotydach DNA. (Aby dowiedzieć się więcej 

na temat RNA, możesz przejść do rozdziału 8.) DNA wykorzystuje wolne startery RF starterów do 

dodawania nukleotydów w postaci dNTP (patrz "Nukleotydy" wcześniej w tym rozdziale); primery są 

później wycinane i zastępowane przez DNA (patrz "Łączenie wszystkich elementów" w dalszej części 

tego rozdziału). Wiodący i opóźniający Zaraz po umieszczeniu primerów można rozpocząć faktyczną 

replikację. Polimeraza DNA jest enzymem, który wykonuje całą pracę replikacji. Na ogonie OH każdego 

startera, polimeraza DNA wiąże się z dNTP poprzez wycięcie dwóch fosforanów i tworzenie wiązań 

fosfodiestrowych. Tymczasem helikaza otwiera helisę przed rosnącym łańcuchem, aby odsłonić więcej 

pasma szablonu. Z rysunku 7-5 łatwo zauważyć, że replikacja może po prostu powiększać w ten sposób 

- ale tylko na jednej nici (w tym przypadku górnej nici na rysunku 7-5). Replikowane nici stale rosną 5 

'→ 3', ponieważ helicaza udostępnia szablon. Jednocześnie, w przeciwległym pasie, należy dodać nowe 

startery, aby wykorzystać nowo dostępny szablon. Nowe primery są konieczne, ponieważ naga nić 

pozbawiona niezbędnego wolnego nukleotydu do budowania łańcucha jest tworzona przez trwające 

rozszczepienie spirali.Tak więc interakcja otwierania helisy i syntetyzowania DNA 5 '→ 3' na jednej nici 

podczas układania nowych primerów z drugiej prowadzi do tworzenia wiodących i opóźniających się 

nici. 

* Prowadzące nici: Nici powstają w jednym momencie nieprzerwanej syntezy DNA (można zobaczyć 

wiodące pasmo na rysunku 7-6). Prowadzące pasma podążają za ołówem, że tak powiem, o helikazie. 

* Tuleje spławiające: sploty, które są rozpoczynane w kółko po nałożeniu nowych podkładów. Synteza 

opóźniających nici kończy się, gdy osiągną koniec 5 'primera w innym miejscu nici. Wątki opóźniające 

"pozostają w tyle" wiodące pasma w sensie częstego uruchamiania i zatrzymywania w porównaniu do 

ciągłej replikacji. (Replikacja odbywa się tak szybko, że nie ma różnicy w czasie replikacji wiodącej i 



opóźnione nici). Krótkie fragmenty DNA utworzone przez opóźnioną syntezę DNA mają specjalną 

nazwę: fragmenty Okazaki, nazwane dla naukowca, Reiji Okazaki, który je odkrył. 

Łączenie wszystkich elementów 

Po replikacji pasm szablonu, nowo syntetyzowane skrętki muszą zostać zmodyfikowane, aby były 

kompletne i pełne: 

* Startery RNA muszą zostać usunięte i zastąpione DNA. 

* Fragmenty Okazaki utworzone przez opóźnioną syntezę DNA muszą zostać połączone. 

Specjalny rodzaj polimerazy DNA porusza się wzdłuż nowo syntezowanych nici, poszukując starterów 

RNA. Kiedy polimeraza DNA napotyka krótkie fragmenty RNA, niszczy je i zastępuje je DNA. Wycinanie 

i zastępowanie starterów RNA przebiega w zwykłym kierunku replikacji 5 '→ 3' i podlega tym samym 

procedurom, co normalna synteza DNA (dodawanie dNTP i tworzenie wiązań fosfodiestrowych). Po 

usunięciu i zastąpieniu starterów, pomiędzy fragmentami Okazaki brakuje jednego wiązania 

fosfodiestrowego. Ligaza jest enzymem, który zamyka te małe luki ("ligat" oznacza łączenie się ze sobą). 

Ligaza ma szczególną zdolność do tworzenia wiązań fosfodiestrowych bez dodawania nowego 

nukleotydu 

Replikacja replikacji 

Pomimo swojej złożoności replikacja jest niewiarygodnie szybka. U ludzi szybkość replikacji wynosi 

około 2000 zasad na minutę. Replikacja bakterii jest jeszcze szybsza i wynosi około 1000 zasad na 

sekundę! Pracując przy tej prędkości, nie dziwi fakt, że polimerazy DNA popełniają błędy - około jedna 

na 100 000 baz jest nieprawidłowa. Na szczęście polimeraza DNA może używać klawisza Backspace! 

Polimeraza DNA stale sprawdza swoją pracę poprzez proces zwany korektorem - w ten sam sposób, w 

jaki sprawdzałem swoją pracę, kiedy pisałem tę książkę. Polimeraza DNA spogląda przez ramię, by tak 

rzec, i śledzi, jak dobrze nowe bazy pasują do nici szablonu. W przypadku dodania nieprawidłowej 

zasady, polimeraza DNA cofa się i odcina nieprawidłową podstawę. Proces przecinania nazywany jest 

aktywnością egzonukleazy, a proces korekcji wymaga, aby polimeraza DNA poruszała się 3 '→ 5' 

zamiast zwykłego kierunku 5 '→ 3'. Korekta DNA eliminuje większość błędów popełnionych przez 

polimerazę DNA, a wynikiem jest prawie bezbłędna synteza DNA. Zasadniczo replikacja (po korekcie) 

ma zdumiewająco niski poziom błędu jednego na 10 milionów par zasad. Jeśli polimeraza DNA nie trafi 

na niewłaściwą bazę, pojawią się specjalne enzymy po zakończeniu replikacji w celu przeprowadzenia 

innego procesu, zwanego naprawą niedopasowania (podobnie jak moi redaktorzy sprawdzili moją 

korektę). Niedopasowane enzymy naprawcze wykrywają wybrzuszenia, które występują wzdłuż helisy, 

gdy nie komplementarne zasady są sparowane, a enzymy wycinają nieprawidłową zasadę z nowo 

syntetyzowanej nici. Enzymy te zastępują niewłaściwą bazę właściwą i, podobnie jak ligaza, zamykają 

szczeliny, aby zakończyć naprawę. Replikacja jest skomplikowanym procesem wykorzystującym 

oszałamiającą liczbę enzymów. Kluczowymi punktami do zapamiętania są: 

* Replikacja zawsze rozpoczyna się od początku. 

* Replikacja może wystąpić tylko wtedy, gdy matrycowy DNA jest jednoniciowy. 

* Startery RNA należy odłożyć przed rozpoczęciem replikacji. 

* Replikacja zawsze przesuwa się o 5 '→ 3'. 

* Nowo syntetyzowane nici są komplementarne, dokładnie pasują do nici szablonu ("starego"). 

Replikacja w Eukaryota 



Chociaż replikacja w organizmach prokariotycznych (organizmy pozbawione jąder komórkowych) i 

eukariotach (organizmy z jądrami komórkowymi) jest bardzo podobna, istnieją cztery różnice, o 

których należy wiedzieć: 

* Dla każdego z ich chromosomów, eukarioty mają wiele, wiele źródeł do replikacji. Prokarioty na ogół 

mają jedno pochodzenie na chromosom kołowy. 

* Enzymy stosowane przez prokarioty i eukarioty do replikacji są podobne, ale nie identyczne. W 

porównaniu do prokariotów, eukarioty mają o wiele więcej polimerazy DNA, a te polimerazy DNA 

pełnią inne funkcje poza replikacją. 

* Liniowe chromosomy, znajdujące się w eukariotach, wymagają specjalnych enzymów do replikacji 

telomerów, końców chromosomów. 

* Eukariotyczne chromosomy są ciasno owinięte wokół specjalnych białek w celu spakowania dużych 

ilości DNA w bardzo małe jądra komórkowe 

Krótko mówiąc: Telomery 

Kiedy chromosomy liniowe powielają się, końce chromosomów, zwane telomerami, stanowią 

szczególne wyzwanie. Wyzwania te są rozwiązywane na różne sposoby, w zależności od rodzaju 

podziału komórek (czyli mitozy versus mejozy). Po zakończeniu replikacji komórek w mitozie, krótka 

część końcówek telomerów pozostaje jednoniciowa i niereplikowana . Specjalny enzym przychodzi i 

odrzuca tę niezapisaną część telomeru. Utrata tego fragmentu DNA na końcu chromosomu nie jest tak 

wielka, jak mogłoby się wydawać, ponieważ telomery, oprócz tego, że są końcami chromosomów, są 

długimi łańcuchami śmieciowego DNA. Śmieci DNA nie zawiera genów, ale może mieć inne ważne 

funkcje W przypadku telomerów jako DNA śmieci jest dobre, ponieważ kiedy telomery zostają odcięte, 

chromosomy nie są zbytnio uszkodzone, a geny nadal działają dobrze - do pewnego stopnia. Po wielu 

rundach replikacji, wszystkie śmieciowe DNA na końcach chromosomów zostaje odcięte (w istocie, 

chromosomy zabrakną w śmieciowym DNA), a rzeczywiste geny ulegają uszkodzeniu. Dlatego gdy 

chromosomy komórki mitotycznej (np. Komórki skóry) stają się zbyt krótkie, komórka umiera w 

procesie zwanym apoptozą. Paradoksalnie, śmierć komórki poprzez apoptozę jest dobrą rzeczą, 

ponieważ chroni cię przed spustoszeniami mutacji, które mogą powodować raka. Jeśli komórka jest 

dzielona jako część mejozy, wycinanie telomerów nie jest w porządku. Telomery muszą być w pełni 

replikowane, aby idealnie kompletne chromosomy o pełnych rozmiarach były przekazywane 

potomstwu. Enzym o nazwie telomeraza zajmuje się replikacją końców chromosomów. Primase kładzie 

primer na samym wierzchołku chromosomu jako część normalnego procesu replikacji. Synteza DNA 

przebiega normalnie z 5 '→ 3', a następnie pojawia się polimeraza DNA i niszczy primer RNA z 5 '→ 3'. 

Bez telomeraz proces zatrzymuje się, pozostawiając ogon niezreplikowanego, jednoniciowego DNA 

trzepoczącego wokół (tak dzieje się podczas mitozy) Telomeraza z łatwością wykrywa 

niezrekomunikowany telomer, ponieważ telomery mają długie sekcje guaniny lub Gs. Telomeraza 

zawiera fragment RNA cytosinericznego, który pozwala enzymowi związać się z niereplikowanym 

telomerem bogatym w guaninę. Następnie telomeraza wykorzystuje swój własny RNA do przedłużenia 

niereplikowanego szablonu DNA o około 15 nukleotydów. Naukowcy podejrzewają, że jednoniciowy 

matryca następnie składa się na siebie, aby zapewnić wolny ogon OH w celu replikowania reszty 

telomeru w nieobecności startera 

Kończenie pracy 

Twoje DNA (i wszystkich eukariotów) jest ciasno owinięte wokół specjalnych białek zwanych 

nukleosomami (nie mylić z nukleotydami), tak aby olbrzymia cząsteczka idealnie pasowała do jądra 



komórki. Podobnie jak replikacja, pakowanie DNA jest bardzo szybkim procesem. Zdarza się tak szybko, 

że naukowcy nie są do końca pewni, jak DNA rozpakowuje się z nukleosomów w celu replikacji, a 

następnie zostaje ponownie owinięty wokół nukleosomów. W fazie pakowania DNA jest zwykle mocno 

skręcone wokół setek tysięcy nukleosomów, podobnie jak struny owinięte wokół koralików. Cały 

"naszyjnik" zostaje bardzo mocno owinięty wokół siebie w procesie zwanym supercoilingiem. 

Supercoiling to to, co pozwala 3,5 miliarda par zasad DNA, które tworzą twoje 46 chromosomów, aby 

pasowały do mikroskopijnych jąder komórek. Łącznie około 150 par zasad DNA jest owiniętych wokół 

każdego nukleosomu i zabezpieczonych na miejscu niewielkim białkiem zwanym histonem. DNA jest 

pakowany w ten sposób zarówno przed replikacją, jak i po niej. Ponieważ pomiędzy nukleosomami 

eksponowane jest tylko 30 lub 40 par zasad DNA, DNA musi zostać usunięte z nukleosomów w celu 

replikacji. Jeśli nie jest usuwany z nukleosomów, enzymy używane w replikacji nie są w stanie uzyskać 

dostępu do całej cząsteczki. Gdy helikaza otwiera molekułę DNA podczas replikacji, niezidentyfikowany 

enzym zrywa jednocześnie perełki nukleosomu. Gdy DNA jest replikowane, DNA (zarówno stary jak i 

nowy) jest natychmiast zawijany wokół czekających nukleosomów. Badania pokazują, że stare 

nukleosomy (z poprzedniej replikacji) są ponownie wykorzystywane wraz z nowo złożonymi 

nukleosomami do pakowania świeżo replikowanej cząsteczki DNA. 

W jaki sposób replikowane są okrągłe DNA 

Okrężne DNA są replikowane na trzy różne sposoby. Różne organizmy przyjmują różne podejścia, aby 

rozwiązać problem replikacji chromosomów w kształcie obręczy. Replikacja theta jest używana przez 

większość bakterii, w tym E. coli. Wirusy wykorzystują replikację toczącego się koła, aby szybko 

wytworzyć ogromną liczbę kopii swoich genomów. Wreszcie ludzkie DNA mitochondrialne i DNA 

chloroplastów roślin używają replikacji w pętli D 

Theta 

Replikacja theta odnosi się do kształtu, który chromosom przyjmuje podczas procesu replikacji. Po 

rozdzieleniu się helisy tworzy się pęcherzyk, nadając chromosomowi kształt przypominający grecką 

literę theta Θ. Chromosomy bakteryjne mają tylko jedno miejsce startu replikacji, więc po 

uruchomieniu helikazy podwójna helisa replikacja przebiega w obu kierunkach równocześnie, szybko 

kopiując cała cząsteczka. Jak opisałem w sekcji "Prowadzące i opóźniające", tworzą się wiodące i 

opóźnione nici, a ligaza uszczelnia luki w nowo syntezowanym DNA, aby ukończyć pasma. Ostatecznie 

replikacja theta wytwarza dwie nienaruszone, dwuniciowe cząsteczki. 

Koło toczenia 

Replikacja toczenia koła tworzy nieparzystą sytuację. Żaden starter nie jest potrzebny, ponieważ 

dwuniciowy szablon jest rozbijany w miejscu początku, aby zapewnić wolny ogon OH do rozpoczęcia 

replikacji. Gdy replikacja przebiega, wewnętrzna nić jest kopiowana w sposób ciągły jako wiodąca nić. 

Tymczasem zerwana żyłka jest zdarta. Gdy tylko uwolniona zostanie wystarczająca ilość zerwanego 

pasma, zostaje położony starter, tak że może nastąpić replikacja, gdy zerwane pasmo zostanie usunięte 

z jego dopełniacza. Tak więc replikacja kół tocznych jest ciągła na jednej nici i opóźniona względem 

drugiej. Po zakończeniu replikacji dla jednej kopii genomu nowe kopie są używane jako szablony dla 

dodatkowych rund replikacji. Wirusowe genomy są często bardzo małe (tylko kilka tysięcy par zasad), 

więc replika toczenia jest niezwykle szybkim procesem, który produkuje setki tysięcy kopii wirusowego 

DNA w zaledwie kilka minut. 

D-loop 



Podobnie jak replika toczenia koła, replikacja w pętli D tworzy przesuniętą pojedynczą nić. Helikoza 

otwiera dwuniciową cząsteczkę, a primer RNA jest położony, przesuwając jedną nić. Replikacja 

następnie przechodzi dookoła okręgu, popychając wysunięte pasmo, gdy ono idzie. Nienaruszona, 

pojedyncza nić jest uwalniana i stosowana jako matryca do syntezy komplementarnej nici. 



RNA: jak DNA, ale inne 

DNA jest materią życia. Praktycznie każdy organizm na Ziemi polega na DNA, aby przechowywać 

informacje genetyczne i przekazywać je z pokolenia na pokolenie. Droga od genotypu (plany budowy) 

do fenotypu (cechy fizyczne) rozpoczyna się od transkrypcji - tworzenia specjalnego rodzaju kopii DNA. 

DNA jest tak cenne i ważne dla eukariontów (organizmów zbudowanych z komórek z jądrami), które 

są przechowywane w jądrze komórkowym, jak rzadki dokument, który jest kopiowany, ale nigdy nie 

jest usuwany z magazynu. Ponieważ nie może ona opuścić bezpieczeństwa jądra, DNA kieruje całą 

aktywnością komórki, przekazując odpowiedzialność innej substancji chemicznej, RNA. RNA przenosi 

wiadomości z jądra komórki do cytoplazmy, aby kierować produkcją białek podczas translacji 

Wiesz już dużo o RNA 

Jeśli przeczytałeś część 6, w której szczegółowo omawiam DNA, już wiesz dużo o kwasie 

rybonukleinowym lub RNA. Z chemicznego punktu widzenia, RNA jest bardzo proste. Składa się z: 

* Cukier rybozy (zamiast dezoksyrybozy, która znajduje się w DNA) 

* Cztery zasady nukleotydowe (trzy z nich znasz z DNA - adenina, guanina i cytozyna - oraz nieznany 

zwany uracylem) 

* Fosforan (ten sam fosforan, który znajduje się w DNA) 

RNA ma trzy główne cechy, które odróżniają go od DNA: 

* RNA jest bardzo niestabilny i szybko się rozkłada. 

* RNA zawiera uracyl zamiast tyminy. 

* RNA jest prawie zawsze jednoniciowy. 

Używanie nieco innego cukru 

Zarówno RNA jak i DNA używają cukru rybozy jako głównego elementu ich struktur chemicznych. 

Rybozowy cukier stosowany w DNA to dezoksyryboza. Z drugiej strony RNA wykorzystuje 

niezmodyfikowaną rybozę. Widać, że trzy plamy na rydze są oznaczone liczbami. (W przypadku cukrów 

rybozy, po numerach następuje apostrof ['] w celu wskazania oznaczenia "prim"; więcej informacji 

znajduje się w rozdziale 6.) Ryboza i dezoksyryboza mają atom tlenu (O) i atom wodoru (H) ( Grupa OH) 

w ich miejscach 3 '. Grupy OH są również nazywane grupami reaktywnymi, ponieważ atomy tlenu są 

bardzo agresywne z chemicznego punktu widzenia (są tak agresywne, że niektórzy chemicy twierdzą, 

że "atakują" przychodzące atomy). Ogon 3 'OH jest wymagany, aby wiązania fosfodiestrowe tworzyły 

się między nukleotydami zarówno w ryboze, jak i w atomach dezoksyrybozy, dzięki ich agresywnym 

atomom tlenu. Różnica między tymi dwoma cząsteczkami polega na braku (z deoksyrybozą) lub 

obecności (z rybozą) atomu tlenu w miejscu 2 '. Jeden atom tlenu ma ogromną rękę w różnych celach 

i rolach DNA i RNA: 

* DNA: DNA jest tak ważną cząsteczką, że musi być chroniony przed rozkładem. Brak jednego atomu 

tlenu jest częścią klucza do przedłużenia długowieczności DNA. Gdy brakuje tlenu 2 ', tak jak w 

dezoksyrybbozie, to jest mniej prawdopodobne, że cząsteczka cukru zaangażuje się w reakcje 

chemiczne (ponieważ tlen jest chemicznie agresywny); będąc na uboczu, DNA unika rozbijania się. 

* RNA: RNA łatwo ulega rozkładowi, ponieważ jego reaktywny ogon 2 'OH wprowadza RNA w interakcje 

chemiczne, które rozrywają cząsteczkę. W przeciwieństwie do DNA, RNA jest krótkoterminowym 

narzędziem używanym przez komórkę do wysyłania wiadomości i wytwarzania białek jako części 



ekspresji genów. Messenger RNA (mRNA) wykonują działania genów, zmieniając je wyłączać i 

ponownie w razie potrzeby. Mówiąc prościej, aby włączyć gen "włączony", trzeba stworzyć mRNA i 

wyłączyć gen, mRNA, który go "włącza", musi zostać usunięty. Tak więc, ogon 2 'OH jest wbudowanym 

mechanizmem, który pozwala na rozkładanie RNA lub jego usuwanie, szybko i łatwo, gdy wiadomość 

nie jest już potrzebna i gen musi być wyłączony. 

Spotkanie z nową bazą: Uracil 

RNA składa się z czterech zasad nukleotydowych. Trzy z czterech zasad mogą być dla ciebie całkiem 

znajome, ponieważ są również częścią DNA: adenozyny (A), guaniny (G) i cytozyny (C). Czwarta zasada, 

uracyl (U), występuje tylko w RNA. Bazy RNA są przedstawione na rysunku 

 

Uracil może być dla ciebie nowy, ale w rzeczywistości jest prekursorem tyminy DNA. Kiedy twoje ciało 

wytwarza nukleotydy, uracyl jest połączony z rybozą i trzema fosforanami, aby utworzyć trifosforan 

rybonukleozydu (rNTP). Jeśli DNA jest replikowane lub kopiowane, potrzebne są trifosforany 

deoksyrybonukleotydów (dNTP) tyminy - nie uracylu, co oznacza, że musi się wydarzyć kilka rzeczy: 

* Tlen 2 'musi zostać usunięty z rybozy, aby utworzyć dezoksyrybozę. 

* Grupa chemiczna musi zostać dodana do struktury pierścienia uracyl. Kwas foliowy, zwany inaczej 

witaminą B9, pomaga dodawać do uracylu węgiel i trzy atomy wodoru (CH3, określane jako grupa 

metylowa), aby przekształcić go w tyminę. Uracil przenosi informacje genetyczne w ten sam sposób, 

co tymina, jako część sekwencji zasad. (W rzeczywistości kod genetyczny, który jest tłumaczony na 

białko, jest napisany przy użyciu uracyl;  uzupełniające zasady parowania zasad, które mają 

zastosowanie do DNA, dotyczą również RNA: puryn z pirymidynami, czyli G z C i A z U. Dlaczego więc 

istnieją dwie wersje zasadniczo tej samej zasady (uracyl i tymina)? 

* Tymina chroni cząsteczkę DNA lepiej niż uracyl, ponieważ ta niewielka grupa metylowa (CH3) pomaga 

uczynić DNA mniej oczywistym dla związków chemicznych zwanych nukleazami, które przeżuwają DNA 

i RNA. Nukleazami są enzymy (chemiczne, które powodują reakcje), które działają na kwasy 

nukleinowe. Twój organizm wykorzystuje nukleazy do atakowania niechcianych cząsteczek RNA i DNA 

(takich jak wirusy i bakterie), ale jeśli obecne są grupy metylowe, nukleazy nie mogą się wiązać tak 

łatwo z kwasem nukleinowym, aby rozerwać łańcuchy. (Grupa metylowa powoduje również, że DNA 

jest hydrofobowy, patrz rozdział 6, dlaczego DNA boi się wody.) 

* Uracil jest bardzo przyjazną bazą; łatwo łączy się z pozostałymi trzema zasadami, tworząc pary. 

Urocza natura Uracila jest świetna dla RNA, który musi tworzyć różnego rodzaju ciekawe zwroty, 

zwroty akcji i węzły, aby wykonać swoją pracę (patrz następna sekcja, "Stranded!"). Przesłanie DNA 

jest zbyt ważne, by zaufać tak łatwej bazie jak uracyl; należy przestrzegać ścisłych zasad parowania w 

celu ochrony przekazu DNA przed mutacją 



Tymina, jako mniej przyjazny bliźniak uracyl, łączy się tylko z adeniną, dzięki czemu doskonale nadaje 

się do ochrony przekazu DNA. 

Na mieliźnie! 

RNA jest prawie zawsze jednoniciowy, a DNA jest zawsze dwuniciowy. Dwuniciowa natura DNA 

pomaga chronić swój przekaz i zapewnia prostą metodę kopiowania cząsteczki podczas replikacji. 

Podobnie jak DNA, RNA uwielbia wiązać się z komplementarnymi zasadami. Ale RNA jest trochę 

narcystyczne; lubi tworzyć wiązania ze sobą (patrz rysunek 8-3), tworząc tak zwaną strukturę 

drugorzędną. Podstawową strukturą RNA jest jednoniciowa cząsteczka; kiedy cząsteczka wiąże się ze 

sobą i zostaje skręcona i złożona, wynikiem jest struktura drugorzędna. Trzy główne typy RNA 

prowadzą działalność polegającą na wyrażaniu przesłania DNA. Chociaż wszystkie trzy RNA funkcjonują 

jako zespół podczas tłumaczenia, poszczególne typy wykonują bardzo specyficzne funkcje. 

* mRNA: Reguluje sposób wyrażania genów 

* tRNA: Przenosi aminokwasy w trakcie tłumaczenia 

* rRNA: Umieszcza aminokwasy w łańcuchach 

Transkrypcja: Kopiowanie wiadomości DNA na język RNA 

Zapis jest zapisem czegoś, a nie dokładną kopią. W genetyce transkrypcja jest procesem nagrywania 

części wiadomości DNA w powiązanym, ale innym języku - języku RNA. Transkrypcja jest konieczna, 

ponieważ DNA jest zbyt cenne, aby można go było poruszyć lub zmienić. Cząsteczka DNA jest planem, 

a każdy błąd wprowadzony do planu powoduje wiele problemów. Jeśli część lub całość cząsteczki DNA 

zostanie utracona, komórka umrze. Transkrypcja utrzymuje DNA w bezpieczeństwie, pozwalając 

tymczasowej kopii RNA ryzykować opuszczenie jądra komórkowego i wyjście do cytoplazmy. Cząsteczki 

RNA (mRNA) są specyficznym typem RNA odpowiedzialnym za przenoszenie wiadomości DNA z jądra 

komórki do cytoplazmy. W transkrypcji DNA wewnątrz jądra przechodzi przez proces podobny do 

replikacji, aby uzyskać komunikat jako RNA. Kiedy DNA jest replikowane, wynikiem jest kolejna 

cząsteczka DNA, która jest dokładnie taka sama jak oryginał pod każdym względem. Ale w transkrypcji 

powstaje wiele mRNA, ponieważ zamiast transkrybować całą cząsteczkę DNA, tylko wiadomości z 

genów są transkrybowane do mRNA. Transkrypcja ma kilka kroków: 

1. Enzymy identyfikują odpowiednią część cząsteczki DNA do transkrypcji 

2. Cząsteczka DNA jest otwarta, aby wiadomość była dostępna 

3. Enzymy budują nić mRNA 

4. Cząsteczka DNA zamyka się, aby uwolnić nowo syntetyzowany mRNA 

Przygotowanie do transkrypcji 

Przygotowując się do transkrypcji DNA na mRNA, należy ukończyć trzy rzeczy: 

* Zlokalizuj prawidłową sekwencję genów w obrębie miliardów zasad tworzących DNA 

* Ustal, która z dwóch pasm DNA ma być transkrybowana 

* Zbierz nukleotydy RNA i enzymy potrzebne do przeprowadzenia transkrypcji 

Lokalizowanie genu 



Twoje chromosomy składają się z około 3 miliardów par zasad DNA i zawierają od 25 000 do 30 000 

genów (patrz Rozdział 11). Ale tylko około 1 procent DNA zostaje przepisany na mRNA. Geny, 

sekwencje, które się transkrybują, różnią się wielkością. Średni gen ma długość tylko około 3 000 par 

zasad, ale ludzki genom ma również kilka gigantycznych genów - na przykład gen związany z konkretną 

postacią dystrofii mięśniowej (Duchenne) to potężne 2,5 miliona par zasad. Zanim można będzie 

przepisać gen o dowolnym rozmiarze, musi on zostać zlokalizowany. Wskazówka, która mówi 

"rozpocznij transkrypcję tutaj", jest zapisana bezpośrednio w DNA w regionach zwanych promotorami. 

Sekwencja wskazująca, gdzie przerwać transkrypcję, nazywa się terminatorem. Cała sprawa, gen wraz 

z promotorem i terminatorem, nazywany jest jednostką transkrypcyjną. Sekwencje promotorowe 

przekazują enzymy transkrypcji, gdzie rozpocząć pracę i znajdują się w obrębie 30 par zasad genów, 

które kontrolują. Każdy gen ma swój własny promotor. W eukariotach sekwencja promotora jest 

zawsze taka sama, i nazywa się to pudełkiem TATA, ponieważ sekwencja zasad to TATAAA. Obecność 

TATA mówi enzymowi inicjującemu transkrypcję, że gen do transkrypcji jest oddalony o około 30 par 

zasad. Sekwencje, takie jak TATA, które są takie same w wielu (jeśli nie we wszystkich) organizmach, 

są nazywane sekwencjami konsensusowymi, co oznacza, że sekwencje zgadzają się lub oznaczają to 

samo, wszędzie tam, gdzie się pojawiają. 

 Lokalizacja prawego pasma: poczucie i nonsens 

Do tej pory masz (miejmy nadzieję), że DNA jest dwuniciowe. Te podwójne nici nie są jednak 

identyczne; są komplementarne, co oznacza, że sekwencja zasad pasuje do siebie, ale nie oznacza to 

tych samych słów kodu genetycznego (patrz Rozdział 9, aby uzyskać informacje o kodzie genetycznym). 

Kod genetyczny DNA działa w następujący sposób: podstawy genów są odczytywane w trzech 

podstawowych zestawach, podobnie jak słowa. Na przykład trzy adeniny z rzędu (AAA) są 

transkrybowane do mRNA jako trzy uracyle (UUU). Podczas tłumaczenia, UUU mówi rybosomowi, aby 

użył aminokwasu zwanego fenyloalaniną jako części białka, które wytwarza. Gdyby komplementarny 

DNA, TTT, był transkrybowany, skończyłbyś z mRNA mówiącym AAA, który określa lizynę. Będzie 

zawierać białko zawierające lizynę działają inaczej niż zawierające fenyloalaninę. Ponieważ 

komplementy nie oznaczają tych samych słów genetycznych, możesz otrzymać dwie różne wiadomości 

w zależności od tego, która nić DNA jest transkrybowana do mRNA. W związku z tym geny można 

odczytać tylko z jednej z dwóch nici dwuniciowej cząsteczki DNA - ale która? Skrzynka TATA nie tylko 

wskazuje miejsce, w którym znajduje się gen, ale także informuje o nim nici zawiera informacje o genie. 

Skrzynki TATA wskazują, że chodzi o gen 30 baz dalej, w kierunku 3 '(czasami określane jako 

downstream). Geny wzdłuż cząsteczki DNA biegną w obu kierunkach, ale każdy dany gen jest 

transkrybowany tylko w kierunku 3 '. Ponieważ tylko jedno pasmo jest transkrybowany, dwie nici są 

wyznaczone na jeden z dwóch sposobów: 

* Szablon: Ta nić zapewnia wzór transkrypcji. 

* Nontemplate: Ta nić jest oryginalną wiadomością, która faktycznie jest transkrybowane. 

TATA znajduje się na wątku nemedemplate i wskazuje, że druga (komplementarna) nić ma być 

używana jako szablon do transkrypcji. Teraz porównaj transkrypt mRNA z nicią nontemplate. Jedyna 

różnica między nimi polega na tym, że uracyl pojawia się zamiast tyminy. RNA jest transkryptem nici 

nemplate. Ponieważ nici mają różne znaczenia, wzmianka ma sens jako transkrypt, a szablon nie. 

Niektórzy naukowcy odnoszą się do nici jako "sens i nonsens" nici lub czasem "sens i antysens". Aby 

skomplikować sprawy, nie wszyscy naukowcy używają terminów sens i nonsens w tym samym. . . sens. 

Ale jeśli będziesz trzymać się dwóch szablonów i szablonów, nie możesz się pomylić. 

Zbieranie bloków i enzymów 



Oprócz matrycy DNA (zobacz poprzednią sekcję), następujące składniki są potrzebne do udanej 

transkrypcji: 

* Rybonukleotydy, bloki budulcowe RNA 

* Enzymy i białka, aby zmontować rosnącą nić RNA w proces syntezy RNA 

Bloki budulcowe RNA są niemal identyczne jak te stosowane w syntezie DNA. . Różnice są oczywiście 

takie, że w przypadku RNA, zamiast dezoksyrybozy stosowana jest ryboza, a uracyl zastępuje tyminę. 

W przeciwnym razie, rNTP wyglądają bardzo podobnie do dNTP, z którymi mamy już nadzieję. W 

procesie podobnym do replikacji transkrypcja wymaga usług różnych enzymów, aby: 

* Znajdź promotora 

* Otwórz cząsteczkę DNA 

* Zbierz rosnącą nić RNA 

Jednak w odróżnieniu od replikacji transkrypcja ma mniej enzymów do śledzenia. (Nie ma za co.) 

Głównym graczem jest polimeraza RNA. Podobnie jak polimeraza DNA, polimeraza RNA rozpoznaje 

każdą zasadę na matrycy i dodaje odpowiednią bazę komplementarną do rosnącej nici RNA, zastępując 

uracyl, w którym polimeraza DNA dostarczyłaby tyminę. Polimeraza RNA łączy się z dużą grupą 

enzymów - zwanych holoenzymami - w celu przeprowadzenia tego procesu. Indywidualne enzymy 

tworzące holoenzym różnią się między prokariotami i eukariotami, ale ich funkcje pozostają takie 

same: rozpoznanie i zatrzaśnięcie na promotorze oraz wezwanie polimerazy RNA do przyłączenia się 

do grupy. Eukarioty mają trzy rodzaje polimerazy RNA, które różnią się tylko tym, które transkrypty 

genów. 

* Polimeraza RNA I zajmuje się długimi cząsteczkami rRNA. 

* Polimeraza RNA II przeprowadza syntezę większości mRNA i niewielkich, wyspecjalizowanych 

cząsteczek RNA, które są używane w edycji RNA po zakończeniu transkrypcji 

* Polimeraza RNA III transkrybuje geny tRNA i inne małe RNA wykorzystywane do edycji RNA. 

Inicjacja 

Inicjacja obejmuje znalezienie genu i otwarcie cząsteczki DNA, aby enzymy mogły zacząć działać. Proces 

inicjacji jest dość prosty: 

1. Holoenzym (grupa enzymów wiążących się z polimerazą RNA) znajduje promotor. Promotor każdego 

genu kontroluje, jak często transkrypcja tworzy transkrypt mRNA w celu przeprowadzenia działania 

genu. Polimeraza RNA nie może wiązać się z genem, który nie jest planowany do transkrypcji. W 

eukariotach wzmacniacze, które są sekwencjami znajdującymi się czasami w oddaleniu od jednostki 

transkrypcyjnej, kontrolują również, jak często dany gen ulega transkrypcji. 

2. Polimeraza RNA otwiera dwuniciową cząsteczkę DNA, aby odsłonić bardzo krótki odcinek nici 

matrycy. Gdy promotor "inicjuje" w celu zainicjowania transkrypcji, kompleks holoenzymów wiąże się 

z miejscem promotora i sygnałuje polimerazę RNA. Polimeraza RNA wiąże się z szablonem w miejscu 

początkowym w celu transkrypcji. Polimeraza RNA nie może "widzieć" za szkieletem cukrowo-

fosforanowym DNA, więc transkrypcja nie może zajść, jeśli cząsteczka nie zostanie po raz pierwszy 

otwarta w celu odsłonięcia pojedynczych nici. Polimeraza RNA topi wiązania wodorowe pomiędzy 

dwuniciową cząsteczką DNA i otwiera krótki odcinek helisy w celu odsłonięcia matrycy. Otwór 



utworzony przez polimerazę RNA, gdy zaklinuje się pomiędzy dwoma pasmami helisy, nazywany jest 

bańką transkrypcyjną. 

3. Polimeraza RNA łączy ze sobą rNTP, tworząc mRNA (lub jeden z innych typów RNA, taki jak tRNA lub 

rRNA). Polimeraza RNA nie potrzebuje startera, aby rozpocząć syntezę nowej cząsteczki mRNA. 

Polimeraza RNA po prostu odczytuje pierwszą bazę jednostki transkrypcyjnej i określa odpowiedni 

komplementarny rNTP. Ten pierwszy rNTP nie traci swoich trzech cząsteczek fosforanowych, ponieważ 

po stronie 5 'nie tworzy się wiązanie fofodiestrowe. Te dwa dodatkowe fosforany pozostają, dopóki 

mRNA nie zostanie poddane dalszej edycji w procesie transkrypcji 

Wydłużenie 

Po tym, jak polimeraza RNA odkłada pierwszy rNTP, kontynuuje otwieranie helisy DNA i syntezę mRNA 

przez dodanie rNTP aż do transkrypcji całej jednostki transkrypcyjnej. Bańka transkrypcyjna (otwór 

między niciami DNA) sama w sobie jest bardzo mała; tylko około 20 zasad DNA jest eksponowanych 

naraz. W związku z tym, że polimeraza RNA przemieszcza się w dół jednostki transkrypcyjnej, 

eksponowana jest tylko część szablonu, która jest aktywnie transkrybowana. Helisa zatrzaskuje się, gdy 

polimeraza RNA paruje naprzód, aby wypchnąć nowo syntezowaną cząsteczkę mRNA z matrycy. Enzym 

taki jak gyrase prawdopodobnie działa tak, aby cząsteczka DNA nie uległa zawiązaniu podczas procesu 

otwierania, transkrypcji i zamykania (ale naukowcy nie są pewne w tym momencie). Podobnie jak 

ludzki genom jako całość, jednostki transkrypcyjne geny zawierają sekwencje, które wydają się być 

"śmieciami". Te części genu nie są przekształcane w białko i dlatego nie kodują fenotypu (cech 

fizycznych). Jak można się spodziewać, genetycy wymyślili terminy dla "śmieciowych" części i 

"użytecznych" części: 

* Introny: Sekwencje niekodujące, które otrzymują swoją nazwę od interweniującej obecności. Geny 

często mają wiele intronów, które mieszczą się między częściami genu kodującymi fenotyp. 

* Exony: Sekwencje kodujące, które otrzymują swoją nazwę od wyrażonej natury. 

Cały gen - introny i eksony - jest transkrybowany. Po zakończeniu transkrypcji część procesu edycji 

polega na usunięciu intronów. Proces wycinania intronów i łączenia eksonów omówiono w części 

"Edycja wiadomości", później w tej części. Prokarioty nie mają intronów, ponieważ wszystkie geny 

prokariotyczne są kodowane lub ekson. Tylko eukarioty mają geny przerwane przez sekwencje 

intronów. Niemal wszystkie geny eukariotyczne mają co najmniej jeden intron; maksymalna liczba 

intronów w jednym genie wynosi 200. Naukowcy nie w pełni rozumieją funkcję intronów, ale 

prawdopodobnie mają coś wspólnego z tym, jak różne mRNA są edytowane. 

Zakończenie 

Gdy polimeraza RNA napotka terminator (jako sekwencja w DNA, nie przerażający, pełen filmów znak 

filmowy), transkrybuje sekwencję terminatora, a następnie zatrzymuje transkrypcję. To, co dzieje się 

dalej, zależy od organizmu. 

* W komórkach prokariotycznych niektóre sekwencje terminatorów mają serię zasad, które są 

komplementarne i powodują, że mRNA się składa. Składanie zatrzymuje polimerazę RNA przed 

przemieszczaniem się do przodu i odciąga mRNA z matrycy. 

* W komórkach eukariotycznych specjalne białko zwane czynnikiem terminacji wspomaga RNA w 

znalezieniu właściwego miejsca zatrzymania. W każdym razie, gdy polimeraza RNA przestaje dodawać 

rNTP, mRNA zostaje odłączony od matrycy. Holoenzym i polimeraza RNA pozbywają się matrycy, a 

dwuniciowa cząsteczka DNA wraca do swojego naturalnego kształtu helisy. 



Przetwarzanie po transkrypcji 

Zanim mRNA wydostanie się z jądra komórkowego do cytoplazmy w celu translacji, potrzebuje kilku 

modyfikacji. I właśnie zdarzyło mi się je zakryć w następnych sekcjach. 

Dodawanie czapki i ogona 

"Nagi" mRNA, który jest produkowany przez transkrypcję, musi ubrać się przed tłumaczeniem: 

* Dodaje się nakładkę 5 ". 

* Długi ogon zasad adeninowych jest przyczepiony. 

Polimeraza RNA rozpoczyna proces transkrypcji za pomocą niezmodyfikowanego rNTP (patrz rozdział 

"Inicjacja" wcześniej w tym rozdziale). Ale do mRNA musi zostać dodana nakrętka 5 ', aby umożliwić 

rybosomowi rozpoznanie jej podczas translacji. Pierwsza część dodawania nasadki to usunięcie 

jednego z trzech fosforanów z czołowego końca nić mRNA. Guanina w postaci rybonukleotydu jest 

następnie przyłączona do ołowianej podstawy mRNA. Kilka grup składających się z atomu węgla z 

trzema atomami wodoru (CH3, nazywanego grupą metylową) przyłącza się w różnych miejscach - na 

guaninie i na pierwszym i drugim końcu. drugie nukleotydy mRNA. Podobnie jak grupy metylowe, które 

chronią cząsteczkę DNA zawierającą tyminę, grupy metylowe na końcu 5 'mRNA chronią go przed 

rozkładem, jak również umożliwiają rybosomowi rozpoznanie mRNA jako gotowego do translacji. W 

eukariotach długi ciąg adenin jest dodawany na końcu 3 'mRNA, aby dodatkowo chronić mRNA przed 

naturalną długością działania nukleazowego. Wystarczająco dużo, aby uzyskać przetłumaczony Ten 

ciąg jest nazywany ogonem poli-A. Cząsteczki RNA są łatwo degradowane i niszczone ze względu na ich 

tymczasowy charakter. Podobnie jak w przypadku notatek, cząsteczki RNA są powiązane z konkretnym 

zadaniem, a po zakończeniu zadania notatka jest odrzucana. Wiadomość musi jednak trwać 

wystarczająco długo, aby można ją było przeczytać, czasem więcej niż raz, zanim trafi ona do niszczarki 

(w tym przypadku nukleazy rozdrabniają zamiast winnych biznesmenów). Długość ogona poli-A 

określa, jak długo trwa komunikat i ile razy może on zostać przetłumaczony przez rybosomy, zanim 

nukleazy zjedzą ogon i zniszczą wiadomość. 

Edytowanie wiadomości 

Ostatni etap przygotowania mRNA do tłumaczenia jest dwojaki: usunięcie niekodowanych sekwencji 

intronowych i łączenie eksonów razem bez przerw między nimi. Kilka wyspecjalizowanych rodzajów 

RNA pracuje, aby znaleźć punkt początkowy i końcowy intronów, wyciągnąć razem eksony i wyciąć 

dodatkowy RNA (czyli intron). Chociaż wciąż znajduje się w jądrze, kompleks białek i małych cząsteczek 

RNA zwanych spliceosomem bada nowo wytworzony mRNA. Spliceosome jest jak warsztat 

roamingowy, który rozpoznaje introny i pracuje nad ich usunięciem z eksonów. Spliceosom rozpoznaje 

sekwencje konsensusowe, które oznaczają początki i zakończenia intronów. Spliceosome chwyta każdy 

koniec intronu i ciągnie końce do siebie, tworząc pętlę. Ten ruch powoduje początek egzonu blisko 

końca poprzedniego. Spliceosome następnie niszczy intron i łączy eksony razem w procesie zwanym 

splicingiem. Splicing tworzy wiązanie fosfodiestrowe pomiędzy dwiema sekwencjami egzonów, które 

łączą je razem jako jedną nić mRNA. Niektóre introny mają zdolność usuwania się z nici mRNA bez 

pomocy spliceosomu. Proces jest podobny do spliceosomu - intron tworzy pętlę, wyniszcza się i łączy 

razem ekson. Introny można odszczepić, pozostawiając wszystkie eksony w ich pierwotnej kolejności, 

lub introny i eksony można splicować, aby utworzyć nową sekwencję eksonów. Splicing intronów i 

eksonów nazywa się alternatywnym splicingiem i daje możliwość wyrażenia jednego genu na różne 

sposoby. Dzięki alternatywnemu splicingowi około 30 000 genów u ludzi jest w stanie wyprodukować 

około 90 000 różnych białek. Sekretem elastyczności genetycznej alternatywnego splicingu są 



sekwencje zwane elementami Alu. Elementy Alu są dość krótkimi sekwencjami, które ukazują się w 

całym ludzkim genomie - w twoim DNA może być nawet milion kopii Alu. Alu można łączyć w geny lub 

z nich (czasami więcej niż raz), aby stworzyć alternatywne formy mRNA z tej samej oryginalnej 

sekwencji genów. Ta sekwencja znana wcześniej jako "śmieciowe DNA" okazuje się być egzonem. 

Ogromna wszechstronność edycji RNA skłoniła niektórych naukowców do myślenia o RNA jako o 

"materiale genetycznym" zamiast DNA. Po splataniu intronów i łączeniu wszystkich egzonów 

cząsteczka mRNA jest kompletna i gotowa do działania. Migruje z jądra komórki, napotyka armię 

rybosomów i przechodzi proces translacji - ostatni krok w przekształcaniu przekazu genetycznego z 

DNA na białko. 



Tłumaczenie kodu genetycznego 

Od instrukcji budowy do wdrożenia, przesłanie przekazywane przez DNA przebiega według bardzo 

przewidywalnej ścieżki. Najpierw DNA dostarcza szablon do transkrypcji wiadomości na RNA. 

Następnie RNA (w postaci informacyjnego RNA) opuszcza jądro komórkowe i wchodzi do cytoplazmy, 

aby zapewnić plany budowy białek. Każda żywa istota składa się z białek, które są długimi łańcuchami 

aminokwasów, zwanymi polipeptydami, które są złożone w złożone kształty i łączone w innowacyjny 

sposób. Wszystkie cechy fizyczne (czyli fenotyp) twojego ciała składają się z tysięcy różnych białek. 

Oczywiście twoje ciało składa się również z innych rzeczy, takich jak woda, minerały i tłuszcze. Ale białka 

dostarczają szkieletu organizacyjnego do organizowania wszystkich innych bloków budulcowych, a 

białka wykonują wszystkie funkcje, których potrzebuje twoje ciało, takie jak trawienie, oddychanie i 

eliminacja. W tym rozdziale wyjaśniam, w jaki sposób RNA dostarcza plan produkcji białek, ostatniego 

kroku transformacji od genotypu (informacji genetycznej) do fenotypu. Zanim przejdziesz do procesu 

tłumaczenia, musisz wiedzieć kilka rzeczy na temat kodu genetycznego - informacji przenoszonych 

przez mRNA - i sposobu odczytu kodu. Jeśli pominiesz część 8, możesz wrócić i przejrzeć materiał na 

RNA, zanim przejdziesz dalej. 

Odkrywanie dobra w zdegenerowanym 

Kiedy Watson i Crick odkryli, że DNA składa się z dwóch pasm złożonych z czterech zasad, główne 

pytanie, przed którym stanęli, brzmi: jak mogą zawierać tylko cztery zasady wystarczająco dużo 

informacji do kodowania złożonych fenotypów? Złożone fenotypy (takie jak struktura kości, kolor oczu 

i zdolność trawienia pikantnych pokarmów) są wynikiem kombinacji białek. Kod genetyczny zawiera 

instrukcje tworzenia tych białek. Białka składają się z długich łańcuchów aminokwasów. Łącznie 

dwadzieścia aminokwasów znajduje się w białkach. Te aminokwasy są łączone w różne kombinacje, 

tworząc łańcuchy zwane polipeptydami (co jest fantazyjnym sposobem na wyrażenie "białka"). 

Łańcuchy polipeptydowe mogą mieć długość od 50 do 1000 aminokwasów. Ponieważ istnieje 20 

różnych aminokwasów i ponieważ łańcuchy mają często więcej niż 100 aminokwasów długości, 

różnorodność kombinacji jest ogromna. Na przykład polipeptyd o długości tylko 5 aminokwasów ma 3 

200 000 kombinacji! Po eksperymentach wykazało, że DNA jest naprawdę materiałem genetycznym, 

sceptycy nadal wskazują na prostotę czterech zasad znalezionych w RNA i twierdził, że kod czterech 

zasad nie będzie działać do kodowania złożonych peptydów. Odczytanie kodu genetycznego jednej 

podstawy za jednym razem - U, C, A i G - oznaczałoby, że po prostu nie ma wystarczającej ilości podstaw 

do wytworzenia 20 aminokwasów. Było więc oczywiste dla naukowców, że kod musi składać się z wielu 

baz czytanych razem. Dwupartowy kod nie zadziałał, ponieważ tylko on wyprodukował 16 kombinacji 

- za mało, aby uwzględnić 20 aminokwasów. Kod trzypozycyjny (nazywany kodem tripletowym) 

wyglądał na przesadę, ponieważ kodon, który jest kombinacją trzech nukleotydów z rzędu, który 

wybiera z czterech zasad w każdej pozycji, daje 64 możliwe kombinacje. Sceptycy twierdzili, że kod 

tripletowy zawiera zbyt dużą nadmiarowość - w końcu jest tylko 20 aminokwasów. Jak się okazuje, kod 

genetyczny jest zdegenerowany, co jest fantazyjnym sposobem powiedzenia "za dużo informacji". 

Zwykle zdegenerowany oznacza coś z efektem "złego i pogarszającego się" (zwykle jest to używane do 

opisania niektórych osób - wygrałem imiona i nazwiska). W sensie genetycznym degeneracja kodu 

tripletowego oznacza, że kod jest bardzo elastyczny i toleruje pewne błędy - co jest dobre. Ważne jest, 

aby pamiętać o kilku cechach kodu genetycznego. Kod jest 

* Trójka, czyli zasady są odczytywane po trzy na raz w kodonach. 

* Zwyrodniający, co oznacza, że 18 z 20 aminokwasów jest określonych przez dwa lub więcej kodonów  

* Uporządkowany, co oznacza, że każdy kodon jest odczytywany tylko w jeden sposób i tylko w jednym 

kierunku, tak jak angielski czytany jest od lewej do prawej. 



* Prawie uniwersalny, oznaczający niemal każdy organizm na Ziemi, interpretuje język kodu dokładnie 

w ten sam sposób 

Biorąc pod uwagę kombinacje 

Tylko 61 z 64 kodonów jest używanych do określenia 20 aminokwasów znalezionych w białkach. Trzy 

kodony, które nie kodują żadnego aminokwasu, po prostu przeliterują "stop", nakazując rybosomowi 

przerwanie procesu tłumaczenia. W przeciwieństwie do tego, jeden kodon, który mówi rybosomowi, 

że mRNA jest dojrzały do translacji - kodon "start" - koduje aminokwas, metioninę. (Aminokwas 

"startowy" występuje w specjalnej formie) Na rysunku  

 

widać cały kod ze wszystkimi alternatywnymi pisowniami dla 20 aminokwasów. Jak widać na rysunku, 

liczba alternatywnych pisowni dla różnych aminokwasów waha się od jednego (metionina i tryptofan) 

do sześciu (leucyna i seryna). W przypadku wielu aminokwasów alternatywna pisownia różni się tylko 

jedną zasadą - trzecią zasadą kodonu. Na przykład cztery z sześciu pisowni dla leucyny zaczynają się od 

zasad CU. Ta elastyczność na trzeciej pozycji kodonu nazywa się pofalowaniem. Trzecia zasada mRNA 

może się różnić lub chybotać bez zmiany znaczenia kodonu, a więc aminokwasu, do którego koduje. 

Chwiejność jest możliwa ze względu na sposób, w jaki tRNA (transfer RNA) i mRNA łączą się w parę 

podczas procesu translacji. Pierwsze dwie zasady kodu mRNA i partnera tRNA (który zawiera 

aminokwas określony przez kodon) muszą być dokładnie dopasowane. Jednakże trzecia baza tRNA 

może złamać zasady parowania zasad, umożliwiając wiązania z zasadami mRNA inne niż zwykłe 

uzupełnienia. Naruszenie tej reguły lub chybotanie pozwala na pisanie różnych pisowni tego samego 

aminokwasu. Jednak niektóre kodony, takie jak jeden z trzech kodonów stop (pisane jako UGA), mają 



tylko jedno znaczenie; wahnięcia w tym kodonie stop zmieniają znaczenie z zatrzymania na cysteinę 

(orkisz UGU lub UGC) lub tryptofan (UGG). 

Oprawiony! Czytanie kodu 

Oprócz możliwości kombinacji, inną ważną cechą kodu genetycznego jest sposób, w jaki odczytywane 

są kodony. Każdy kodon jest oddzielny, bez nakładania się. Kod również nie ma żadnej interpunkcji - 

jest czytany bez przerw. Kodony kodu genetycznego działają sekwencyjnie, jak widać na rysunku 

 

Każdy kodon jest odczytywany tylko raz przy użyciu ramki odczytu. Ramka odczytu to seria 

sekwencyjnych, nienakładających się kodonów. Pozycja ramki odczytu jest określona przez kodon start. 

W mRNA przedstawionym na rysunku sekwencja AUG, która pisze metioninę, jest kodonem start. Po 

kodonie start, zasady są odczytywane trzy razy bez przerwy, dopóki nie zostanie osiągnięty kodon stop. 

(Mutacje często zakłócają ramkę odczytu poprzez wstawienie lub usunięcie jednej bazy 

Nie do końca uniwersalny 

Znaczenie kodu genetycznego jest prawie uniwersalne. Oznacza to, że prawie każdy organizm na Ziemi 

używa tej samej pisowni w kodzie trypletowym. Mitochondrialny DNA literuje kilka słów inaczej niż 

jądrowe DNA, co może wyjaśniać lub przynajmniej odnosić się do nietypowego pochodzenia 

mitochondriów. Rośliny, bakterie i kilka mikroorganizmów również używa nietypowych pisowni dla 

jednego lub więcej aminokwasów. W przeciwnym razie sposób odczytu kodu - pod wpływem jego 

zdegenerowanej natury, z wahaniami, bez interpunkcji i przy użyciu określonej ramki odczytu - jest taki 

sam. Gdy naukowcy zajmą się sekwencjonowaniem DNA dla różnych stworzeń, prawdopodobnie 

pojawią się bardziej niezwykłe pisowności. 

Spotkanie z zespołem tłumaczącym 

Tłumaczenie to proces przekształcania informacji z jednego języka na inny. W tym przypadku język 

genetyczny kwasu nukleinowego jest tłumaczony na język białka. Tłumaczenie odbywa się w 

cytoplazmie komórek. Po przekazaniu przez matrycę RNA (mRNA) poprzez transkrypcję i przejście do 

cytoplazmy rozpoczyna się proces produkcji białka. Gracze zaangażowani w produkcję białka to: 

* Ribosomy: duża fabryka produkująca białka, która czyta komunikat mRNA i wykonuje instrukcje 

wiadomości. Rybosomy składają się z rybosomalnego RNA (rRNA) i są zdolne do tworzenia dowolnego 

rodzaju białka. 

* Kod genetyczny: Wiadomość przenoszona przez mRNA 

* Aminokwasy: złożone związki chemiczne zawierające azot i węgiel; 20 aminokwasów nawleczonych 

w tysiącach unikalnych kombinacji służy do konstruowania białek. 

* Transfer RNA (tRNA): Uruchamia usługę kurierską, aby dostarczyć aminokwasy budulcom 

działającemu rybosomowi; każdy tRNA przywoływany przez rybosom chwyta aminokwas określony 

przez kodon. 

Wykonywanie podróży tłumaczeniowej 



Tłumaczenie postępuje zgodnie z szeregiem przewidywalnych kroków: 

1. Rybosom rozpoznaje mRNA i zatrzymuje się na jego czapce 5 '. Ryboosomy siorbią się w górę mRNA 

i dokładnie analizuje go, szukając kodonów, które tworzą słowa kodu genetycznego zaczynającego się 

od kodonu start. 

2. tRNA dostarczają aminokwasy dyktowane przez każdy kodon podczas działania rybosomu czyta 

instrukcje. Łańcuch polipeptydowy jest składany przez rybosom za pomocą różnych enzymów i białek. 

3. Rybosom kontynuuje składanie łańcucha polipeptydowego, aż dotrze do kodonu stop. Wypełniony 

łańcuch polipeptydowy jest uwalniany. Po uwolnieniu z rybosomu łańcuch polipeptydowy jest 

modyfikowany i składany, aby stać się dojrzałym białkiem. 

Inicjacja 

Przygotowanie do tłumaczenia składa się z dwóch głównych wydarzeń: 

* Cząsteczki tRNA muszą być połączone z prawymi aminokwasami w procesie zwanym ładowaniem. 

* Rybosom, który występuje w dwóch częściach, musi się zmontować w kodonie start mRNA. 

Opłata! tRNA łączy się z ładnym aminokwasem 

Cząsteczki transfer RNA (tRNA) to małe, wyspecjalizowane RNA, które są wytwarzane przez 

transkrypcję. Jednakże, w przeciwieństwie do mRNA, tRNA nigdy nie ulegają translacji do białka; Pełną 

funkcją tRNA jest przepuszczanie aminokwasów do rybosomów w celu ich połączenia w polipeptydy. 

tRNA mają unikalny kształt do wykonywania swoich zadań. Na rysunku 

 

 

 

widzisz dwa obrazy tRNA. Ilustracja po lewej pokazuje prawdziwą formę tRNA. Ilustracja po prawej 

stronie to uproszczona wersja, która ułatwia identyfikację części tRNA. Kształt klapy jest jednym z 

kluczy do działania tRNA. tRNA uzyskuje swoją niezwykłą konfigurację, ponieważ wiele baz w sekwencji 

jest uzupełnieniem; fałdy pasma, a komplementarne zasady tworzą wiązania, czego rezultatem są 

pętle i ramiona typowego tRNA. Dwa kluczowe elementy tRNA to: 



* Antykodon: sekwencja o trzech zasadach w jednej pętli każdego tRNA; Antykodon jest 

komplementarny do jednego z kodonów pisanych przez mRNA. 

*Ramię akceptora: jednoniciowy ogon tRNA; gdzie aminokwas odpowiadający kodonowi jest 

przyłączony do tRNA. 

Kodon mRNA określa aminokwas używany podczas translacji. Antykodon tRNA jest komplementarny 

do kodonu mRNA i określa, do którego aminokwasu zbudowany jest każdy tRNA. Każda komórka ma 

od 30 do 50 różnych cząsteczek tRNA. Każdy aminokwas ma swój własny tRNA, ale niektóre 

aminokwasy mogą być przenoszone przez więcej niż jeden rodzaj tRNA. Te elastyczne tRNA są 

nazywane tRNA izoakceptacji. Podobnie jak bateria, tRNA muszą być naładowane, aby działać. tRNA 

ładowane są za pomocą specjalnej grupy enzymów zwanych syntetazami aminoacylo-tRNA. Istnieje 20 

syntetaz, po jednej dla każdego aminokwasu określonego przez kodony mRNA. Spójrz na ilustrację po 

prawej stronie na powyższym rysunku, na schemacie tRNA. Syntetazy aminoacyl-tRNA rozpoznają 

sekwencje zasad w antykobiegu tRNA, które ogłaszają, do którego aminokwasu zbudowany jest dany 

tRNA. Gdy syntetaza aminoacyl-tRNA napotyka cząsteczkę tRNA, która pasuje do jej aminokwasu, 

syntetaza wiąże aminokwas do tRNA w ramieniu akceptora - jest to część ładująca. Rysunek  

 

pokazuje połączenie aminokwasu i tRNA. Synthetases są sprawdzane, aby upewnić się, że każdy 

aminokwas znajduje się w odpowiednim tRNA. Korekta ta gwarantuje, że błędy w ładowaniu tRNA są 

bardzo rzadkie i później zapobiegają błędom w tłumaczeniu. Po przyłączeniu do niego aminokwasu 

tRNA jest naładowany i gotowy do podróży do rybosomu 

Łączenie rybosomu 

Rybosomy występują w dwóch częściach zwanych podjednostkami, a podjednostki rybosomalne 

występują w dwóch rozmiarach: dużym i małym. Dwie podjednostki unoszą się (czasami razem i 

czasami jako oddzielne kawałki) w cytoplazmie, aż do rozpoczęcia translacji. W przeciwieństwie do 

tRNA, które pasują do konkretnych kodonów, rybosomy są całkowicie elastyczne i mogą 

współpracować z każdym napotkanym mRNA. Ze względu na ich wszechstronność, rybosomy są 

czasami nazywane warsztatami komórki. Gdy są w pełni zmontowane, każdy rybosom ma dwie strony 

i jedną szczelinę: 

* Miejsce A (miejsce akceptora): gdzie cząsteczki tRNA wstawiają swoje ramiona anty-kodonu, aby 

dopasować je do kodonu cząsteczki mRNA 



* Miejsce P (miejsce peptydylowe): gdzie aminokwasy łączą się ze sobą za pomocą wiązań 

peptydowych 

* Wyjście z gniazda: gdzie tRNA są uwalniane z rybosomu po tym, jak ich aminokwasy stają się częścią 

rosnącego łańcucha polipeptydowego. Zanim rozpocznie się tłumaczenie, mniejsza z dwóch 

podjednostek rybosomalnych rozpoznaje i przyłącza się do czapeczki 5 'mRNA za pomocą białek 

zwanych czynniki inicjujące. Mała podjednostka następnie przeskakuje wzdłuż mRNA, aż uderzy w 

kodon start (AUG). Miejsce P na małej podjednostce rybosomu łączy się z kodonem startowym, a mała 

podjednostka jest połączona z metioniną przenoszącą tRNA (UAC), aminokwasem dopasowanym do 

kodonu start. TRNA "start" zawiera specjalną wersję metioniny o nazwie fMet (skrót od N-

formylmethionine). Ta złożona nazwa odnosi się do faktu, że jest to jedyny aminokwas, który może 

rozpocząć łańcuch polipeptydowy. Tylko tRNA dla fMet może przyłączyć się do rybosomu w miejscu P 

bez wcześniejszego przejścia przez miejsce A. TRNA wykorzystuje swój antykodon, który jest 

komplementarny do kodonu mRNA, do przyłączenia do mRNA. Duża podjednostka rybosomu łączy się 

z małą podjednostką, aby rozpocząć proces łączenia wszystkich aminokwasów określonych przez 

mRNA 

Wydłużenie 

Gdy proces inicjacji jest zakończony, tłumaczenie postępuje w kilku etapach zwanych wydłużeniem. 1. 

Rybosom wymaga tRNA niosącego aminokwas określony przez kodon znajdujący się w miejscu A. 

Odpowiednio naładowany tRNA wprowadza swoje ramię antykodonowe do miejsca A. 2. Enzymy wiążą 

dwa aminokwasy przyłączone do ramion akceptorowych tRNA w miejscach P i A. 3. Gdy tylko dwa 

aminokwasy są związane, rybosom przechodzi do następnego kodonu mRNA. TRNA, który wcześniej 

znajdował się w miejscu P, teraz wchodzi do miejsca wyjścia i ponieważ nie jest już naładowany 

aminokwasem, puste tRNA jest uwalniane z rybosomu. Miejsce A jest puste, a miejsce P jest zajęte 

przez tRNA z własnym aminokwasem i aminokwasem z poprzedniego tRNA. Proces przechodzenia od 

jednego kodonu do drugiego nazywa się translokacją (nie należy jej mylić z translokacjami 

chromosomów opisanymi w części 15, gdzie fragmenty całych chromosomów są niewłaściwie 

zamieniane). Rybosom kontynuuje ruchy wzdłuż mRNA w kierunku 5 'do 3'. Rosnący łańcuch 

polipeptydowy jest zawsze przyłączony do tRNA, który znajduje się w miejscu P, a miejsce A jest 

otwierane w kółko, aby przyjąć następny naładowany tRNA. Proces zatrzymuje się, gdy rybosom 

napotka jeden z trzech kodonów, które określają "stop". 

Zakończenie 

Żadne tRNA nie pasują do kodonu stop, więc gdy rybosom czyta "stop", nie więcej tRNA wchodzi do 

miejsca A. W tym momencie tRNA znajduje się w miejscu P z nowo skonstruowanym łańcuchem 

polipeptydowym przyłączonym do niego przez własny aminokwas tRNA. Specjalne białka zwane 

czynnikami uwalniania wchodzą i wiążą się z rybosomem; jeden z czynników uwalniania rozpoznaje 

kodon stop i wywołuje reakcję, która rozszczepia łańcuch polipeptydowy od ostatniego tRNA. Po 

uwolnieniu polipeptydu rybosom ulega rozpadowi, uwalniając ostateczny tRNA z miejsca P. 

Podjednostki rybosomalne mogą następnie znaleźć inny mRNA, aby rozpocząć proces translacji od 

nowa. Transferowe RNA są ładowane świeżymi aminokwasami i mogą być stosowane w kółko. Po 

uwolnieniu, łańcuchy polipeptydowe przybierają swoje unikalne kształty i czasami łączą się z innymi 

polipeptydami, aby wykonywać swoje zadania jako w pełni funkcjonujące białka. Cząsteczki Messenger 

mogą być tłumaczone więcej niż raz i w rzeczywistości mogą być tłumaczone przez więcej niż jeden 

rybosom na raz. Gdy kodon startowy wyłoni się z rybosomu po rozpoczęciu translacji, inny rybosom 

może rozpoznać czapeczkę 5 'mRNA, zatrzasnąć się i rozpocząć translację. Tak więc wiele łańcuchów 

polipeptydowych można wytwarzać bardzo szybko 



Białka są cennymi polipeptydami 

Poza wodą najczęstszą substancją w komórkach jest białko. Proteiny prowadzą biznes życia. Kluczem 

do funkcji białka jest jego kształt; kompletne białka mogą być wykonane z jednego lub więcej 

łańcuchów polipeptydowych, które są złożone i połączone ze sobą. Sposób dopasowania i fałdowania 

białek zależy od tego, które aminokwasy występują w łańcuchach polipeptydowych. 

Rozpoznanie radykalnych grup 

Każdy aminokwas w łańcuchu polipeptydowym ma kilka cech: 

*  Dodatnio naładowana grupa aminowa (NH2) przyłączona do centralnego atomu węgla 

* Negatywnie naładowana grupa karboksylowa (COOH) przyłączona do centralnego atomu węgla 

przeciwnej do grupy aminowej 

* Unikalna kombinacja atomów, które tworzą gałęzie i pierścienie, zwane grupami rodników, które 

różnicują 20 aminokwasów określonych przez kod genetyczny 

Grupy rodników aminokwasowych występują w czterech różnych smakach: hydrofilowy, hydrofobowy, 

ujemnie naładowany (zasady) i dodatnio naładowany (kwasy). Gdy ich aminokwasy są częścią łańcucha 

polipeptydowego, grupy rodników sąsiednich aminokwasów naprzemiennie przechodzą wzdłuż 

łańcucha. Z powodu ich różnych powinowactw (tych czterech smaków) radykalne grupy albo 

odpychają, albo przyciągają sąsiednie grupy. Ta reakcja prowadzi do zwijania i nadaje każdemu białku 

swój kształt. 

Nadawanie białku jego kształtu 

Białka składają się w złożone i często piękne kształty. Te układy są częściowo wynikiem spontanicznych 

atrakcji między grupami rodników, a częściowo wynikiem pewnych regionów łańcuchów 

polipeptydowych, które naturalnie tworzą spirale. Spirale mogą tkać w tę iz powrotem, tworząc 

arkusze. Te spirale i arkusze są nazywane strukturą drugorzędną (prosty, rozwinięty łańcuch 

polipeptydowy jest strukturą podstawową). Białka są często modyfikowane po translacji i można je 

łączyć z różnymi innymi grupami chemicznymi i metalami (takimi jak żelazo). W procesie podobnym do 

modyfikacja mRNA po transkrypcji, białka mogą być również krojone i splatane. Niektóre modyfikacje 

białek powodują naturalne fałdy, skręcenia i skręty, ale czasami białko potrzebuje pomocy w 

formowaniu prawidłowej konformacji. Po to są chaperony. Chaperony to cząsteczki, które formują 

białko w kształt, przypominający plastik chirurg na jednym z tych programów telewizyjnych. Chaperony 

naciskają i ciągną łańcuchy białkowe, dopóki odpowiednie grupy rodników nie znajdą się wystarczająco 

blisko siebie, aby utworzyć wiązania chemiczne. Ten rodzaj składania nazywany jest strukturą 

trzeciorzędową. Kiedy dwa lub większa liczba łańcuchów polipeptydowych jest sprzęgnięta w celu 

wytworzenia pojedynczego białka, mówi się, że mają one czwartą lub czwartorzędową strukturę. Na 

przykład białko hemoglobiny, które przenosi tlen we krwi, jest dobrze przebadanym białkiem o 

strukturze czwartorzędowej. Dwie pary łańcuchów polipeptydowych tworzą pojedyncze białko 

hemoglobiny. Łańcuchy, dwa zwane łańcuchami alfa-globiny i dwa łańcuchy beta-globiny, tworzą 

helisy, które można zobaczyć na rysunku  



 

, które wiją się i składają się na struktury trzeciorzędowe. Związane z trzeciorzędowymi strukturami są 

bogate w żelazo grupy hemowe, które mają silne powinowactwo do tlenu. 



Co za śliczna para genów: ekspresja genów  

Każda komórka w twoim ciele (z nielicznymi wyjątkami) przenosi cały zestaw wskazówek genetycznych, 

które sprawiają, że cóż, wszystko o tobie. Twoje komórki oka zawierają geny dla rosnących włosów. 

Twoje komórki skóry zawierają geny kodujące twój kolor oczu. Twoje komórki nerwowe zawierają 

geny, które włączają podział komórek - ale twoje komórki nerwowe nie dzielą się. Nawet geny, które 

powinny być aktywne w pewnych komórkach, nie są aktywne cały czas - zamiast tego, te geny są 

włączane tylko wtedy, gdy są potrzebne i następnie wyłączone, jak wyłączenie światła w pokoju, kiedy 

wychodzisz. W skrócie, ten rozdział wyjaśnia, dlaczego twoje gałki oczne nie są owłosione, a 

wyjaśnienie sprowadza się do tematu ekspresji genów. Ekspresja genów polega na tym, jak geny 

wytwarzają swoje produkty we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Wszystkie dostępne geny 

nie są aktywne we wszystkich komórkach przez cały czas, więc genetycy mówią, że ekspresja genów 

jest specyficzna dla tkanki, co oznacza, że tylko niektóre geny są aktywne i działają dla każdego rodzaju 

tkanki. W tym rozdziale przeanalizowano działanie genów i ich kontrolę. 

Kontrolowanie swoich genów 

Ekspresja genów występuje w całym życiu organizmu, zaczynając od samego początku. Kiedy rozwija 

się organizm - najpierw jako zygota (zapłodnione jajo), a później jako zarodek - geny włączają się, aby 

regulować proces. Na początku wszystkie komórki są dokładnie takie same, ale ta charakterystyka 

szybko się zmienia. (Komórki, które mają zdolność przekształcania się w jakąkolwiek tkankę, są 

totipotencjalne) Komórki pobierają instrukcje z ich DNA, aby przekształcić się w pewne rodzaje tkanek, 

takie jak skóra, serce i kość. Po wybraniu typu tkanki, niektóre geny w każdej komórce stają się 

aktywne, a inne na stale wyłączone. Dzieje się tak, ponieważ ekspresja genów jest wysoce specyficzna 

dla tkanek, co oznacza, że pewne geny są aktywne tylko w pewnych tkankach lub w poszczególnych 

etapach rozwoju. Po części, specyfika tkankowa ekspresji genów wynika z lokalizacji - geny w 

komórkach reagują na sygnały z otaczających je komórek. Poza lokalizacją niektóre geny reagują na 

sygnały ze środowiska; inne geny są skonfigurowane tak, aby pojawiały się, a następnie wyłączały na 

pewnym etapie rozwoju. Weźmy na przykład geny kodujące hemoglobinę. Twój genom (kompletny 

zestaw informacji genetycznych) zawiera dużą grupę genów kodujących różne składniki, które składają 

się na duże białko, zwana hemoglobiną, która przenosi tlen we krwi. Hemoglobina jest złożoną 

strukturą złożoną z dwóch różnych typów białek, które są składane i łączone w pary Podczas rozwoju, 

dziewięć różnych genów hemoglobiny wchodziło w interakcje w różnym czasie, tworząc trzy rodzaje 

hemoglobiny. Zmieniające się warunki sprawiają, że konieczne jest posiadanie trzech różnych rodzajów 

hemoglobiny na różnych etapach życia. Kiedy byłeś embrionem, a później płodem, zależało ci od matki 

na tlen. Tlen w krwi twojej mamy musiał przejść przez membranę, aby dostać się do ciebie. Proces 

przekraczania dowolnej membrany jest nieco nieefektywny, więc aby zrekompensować 

nieskuteczność transferu, twoja krew musiała być wyjątkowo dobra w przenoszeniu tlenu, aby 

podtrzymać twój wzrost i rozwój. Kiedy byłeś jeszcze embrionem, hemoglobina składała się głównie z 

epsilon-hemoglobiny (litery greckie są używane do identyfikacji różnych rodzajów hemoglobiny). Po 

około trzech miesiącach rozwoju gen epsilonhemoglobiny został wyłączony na rzecz dwóch genów 

hemoglobiny płodowej (alfa i gamma). (Hemoglobina płodowa składa się z dwóch białek - dwóch alfa i 

dwóch gamma - złożonych i połączonych razem jako jeden element funkcjonalny.) Kiedy się urodziłeś, 

gen produkujący gamma-hemoglobinę został odcięty, a gen beta-hemoglobiny, który działa do końca 

życia, kopali. Geny kontrolujące produkcję wszystkich tych hemoglobin są na dwóch chromosomach, 

11 i 16. Geny na obu chromosomach są włączane w kolejności, zaczynając od jednego końca grupy dla 

hemoglobiny embrionalnej. Dorosła hemoglobina jest wytwarzana przez ostatni zestaw genów na 

końcu 3 '. 

Kontrola transkrypcji ekspresji genów 



Większość kontroli genów u eukariontów, takich jak ty i ja, występuje podczas transkrypcji. 

Podstawowy proces transkrypcji jest objęty częścią 8; w tej sekcji opisano sposób i termin 

przeprowadzania transkrypcji, aby kontrolować, kiedy geny występują i nie są wyrażane. Kiedy gen jest 

"włączony", jest on transkrybowany. Gdy gen jest "wyłączony", transkrypcja zostaje zawieszona. 

Jedynym sposobem, w jaki można wytworzyć białka podczas tłumaczenia, jest praca informacyjnego 

RNA (mRNA). Transkrypcja wytwarza mRNA stosowane w translacji; dlatego, gdy transkrypcja ma 

miejsce, tłumaczenie jest w ruchu, a ekspresja genu jest włączona. Kiedy transkrypcja jest zatrzymana, 

wyrażenie genu jest również wyłączone. Czas transkrypcji może być kontrolowany przez szereg 

czynników, który zawiera: 

* Dostępność DNA 

* Regulacja z innych genów 

* Sygnały wysyłane do genów z innych komórek za pośrednictwem hormonów 

DNA musi nieco odpocząć od swoich ciasnych cewek, aby być dostępnym do transkrypcji. 

Ściśle zranione : Efekt pakowania DNA 

Domyślny stan twoich genów jest wyłączony, a nie włączony. Rozpoczęcie w pozycji wyłączonej ma 

sens, gdy pamiętasz, że prawie każda komórka twojego ciała zawiera kompletny zestaw wszystkich 

twoich genów. Po prostu nie możesz mieć każdego genu w każdej komórce przekręconej i działającej 

bez przerwy przez cały czas; chcesz, aby określone geny działały tylko w tkankach, w których potrzebne 

są ich działania. Dlatego wyłączenie genów jest równie ważne jak ich włączanie. Geny są utrzymywane 

w pozycji wyłączonej na dwa sposoby: 

* Szczelne opakowanie: opakowanie DNA jest wysoce skutecznym mechanizmem, który zapewnia, że 

większość genów jest wyłączona przez większość czasu, ponieważ zapobiega to transkrypcji, 

uniemożliwiając dostęp do genów czynnikom transkrypcyjnym. DNA jest ogromną cząsteczką, a 

jedynym sposobem, w jaki można go zgnieść wystarczająco małe, aby zmieścił się w jądrze komórki, 

jest ścisłe owinięcie wokół siebie w supercoile. Najpierw DNA jest owinięte wokół specjalnych białek 

zwanych histonami. Następnie DNA i histony, które razem wyglądają trochę jak paciorki na sznurku, są 

owinięte wokół siebie i wokół siebie, tworząc gęsty DNA znany jako chromatyna. Kiedy DNA jest 

owinięte w ten sposób, nie można go transkrybować, ponieważ czynniki transkrypcyjne nie wiążą się z 

DNA, aby znaleźć nić szablonu i skopiować go. 

* Represory: Niektóre białka działają blokując transkrypcję i zapobiegają jej występowaniu. Represory 

zapobiegają transkrypcji przez wiązanie się z tymi samymi miejscami DNA, które normalnie 

wykorzystywałyby aktywatory transkrypcji lub przez zakłócanie aktywności grupy enzymów, które 

rozpoczynają transkrypcję. W obu przypadkach zapobiega się odwijaniu DNA, a geny są wyłączone. Ale 

geny nie mogą zostać na zawsze. Tak więc pewne odcinki DNA są dostarczane w paczce do odwijania, 

umożliwiając łatwiejsze uruchamianie genów w tych obszarach, kiedy tylko są potrzebne. Aby 

dowiedzieć się, które geny są zapakowane do rozpakowania, naukowcy wystawili DNA na działanie 

enzymu o nazwie DNaza I, który faktycznie trawi DNA. DNaza I nie jest częścią normalnej transkrypcji; 

zamiast tego zapewnia sygnał dla genetyków, że region pakowanego DNA jest mniej ciasno owinięty 

niż rejony wokół niego. Genetycy dodali DNazę I do DNA, aby zobaczyć, które części genomu są 

wrażliwe na degradację przez aktywność enzymu. Sekcje DNA pozostawione w tych eksperymentach 

zawierały geny, które zawsze wyłączano w tkankach, do których należała komórka. Części, które zostały 

strawione, nie zostały ciasno owinięte, a tym samym zawierały geny, które można było włączyć w razie 

potrzeby. Aby włączyć geny, DNA musi zostać usunięte z opakowania. Aby rozpakować DNA z 



nukleosomów, określone białka muszą związać się z DNA, aby je rozwinąć. Istnieje wiele białek, w tym 

czynniki transkrypcyjne, wspólnie określane jako kompleksy przebudowujące chromatynę, które 

realizują zadanie rozwijania DNA w zależności od potrzeb organizmu. Większość tych białek przyłącza 

się do regionu w pobliżu genu, który ma być aktywowany, i odsuwa nukleosomy na bok, aby uwolnić 

DNA do transkrypcji. Gdy tylko DNA jest dostępne, czynniki transkrypcyjne, które w niektórych typach 

komórek zawsze czają się w pobliżu, zatrzaskują się i natychmiast zaczynają działać. Jak wyjaśniam w 

części 8, transkrypcja rozpoczyna się, gdy grupa enzymów zwana kompleksem holoenzymów wiąże się 

z sekwencją promotorową DNA. Sekwencje promotorowe są częścią genów, które kontrolują i znajdują 

się w odległości kilku zasad. Białka aktywujące transkrypcję są częścią miksu. Białka te pomagają we 

właściwym momencie uzyskać wszystkie odpowiednie składniki w genie. Aktywatory transkrypcji mają 

również zdolność usuwania nukleosomów z drogi, aby uzyskać szablon DNA do transkrypcji 

Geny kontrolujące geny 

Geny są często kontrolowane przez działanie innych genów. Istnieją cztery rodzaje genów, które 

umożliwiają mikromanowanie działań innych. W tej sekcji podzieliłem te geny na dwie grupy w oparciu 

o ich wzajemne relacje. 

Transkrypcja mikromanaging 

Trzy typy genów działają jako czynniki regulatorowe, aby zmienić transkrypcję (wzmacniacze), 

zmniejszyć (tłumiki) lub zagłuszyć efekty elementów wzmacniających lub wyciszających (izolatory). 

* Enhancery: Ten rodzaj sekwencji genów włącza transkrypcję i przyspiesza ją, dzięki czemu 

transkrypcja odbywa się szybciej i częściej. W odróżnieniu od sekwencji promotorowych, które zawsze 

znajdują się zaledwie kilka zasad "w górę" od genów, które kontrolują (patrz Rozdział 8 w celu nawigacji 

w kierunkach), wzmacniacze mogą być w górę, w dół, lub nawet uderzać w środku jednostki 

transkrypcyjnej. Co więcej, wzmacniacze mają wyjątkową zdolność do kontrolowania genów, które są 

bardzo oddalone (jak tysiące baz od siebie) od pozycji wzmacniacza. Niemniej jednak, wzmacniacze są 

bardzo specyficzne dla tkanek w swoich działaniach - mają wpływ tylko na geny, które są normalnie 

aktywowane w tym konkretnym typie komórek Naukowcy nadal pracują nad tym, jak wzmacniacze 

wykonują swoje zadania. Podobnie jak białka, które włączają transkrypcję, wzmacniacze wydają się 

mieć zdolność do przestawiania nukleosomów i torowania drogi transkrypcji. Enhancer łączy się z 

czynnikami transkrypcyjnymi tworząc kompleks o nazwie enhososome. Improososom przyciąga białka 

remodelujące chromatynę do zespołu razem z polimerazą RNA, aby umożliwić wzmacniaczowi 

bezpośrednie nadzorowanie transkrypcji. 

* Tłumiki: po drugiej stronie regulacji transkrypcji są tłumiki. Są to sekwencje genów, które łączą się z 

białkami represora, aby spowolnić lub zatrzymać transkrypcję. Podobnie jak wzmacniacze, tłumiki 

mogą mieć wiele tysięcy podstaw od genów, które kontrolują. Tłumiki pracują, aby DNA było ciasno 

zapakowane i niedostępne do transkrypcji. 

* Izolatory: Czasami zwane elementami granicznymi, sekwencje te mają nieco inną pracę. Izolatory 

chronią niektóre geny przed efektami tłumików i wzmacniaczy, ograniczając aktywność tych sekwencji 

do odpowiednich zestawów genów. Zazwyczaj ochrona ta oznacza, że izolator musi być umieszczony 

między wzmacniaczem (lub tłumikiem) a genami, które są poza zasięgiem działań wzmacniacza (lub 

tłumika). 

Biorąc pod uwagę, że wzmacniacze i tłumiki często znajdują się daleko od kontrolowanych przez nie 

genów, możesz zastanawiać się, w jaki sposób mogą wykonywać swoje zadania. Większość genetyków 



uważa, że DNA musi się obracać, aby umożliwić wzmacniaczom i tłumikom zbliżanie się do genów, na 

które wpływają. Rysunek 

 

ilustruje tę akcję pętli. Region promotora rozpoczyna się od ramki TATA i rozciąga się na początek 

samego genu. Enhancery oddziałują z regionem promotora, aby regulować transkrypcję. 

Skaczące geny: elementy podlegające transpozycji 

Niektóre geny lubią podróżować. Przeskakują z miejsca na miejsce, wprowadzając się w różne 

lokalizacje, powodując mutacje w genach i zmieniając sposób, w jaki inne geny prowadzą interesy. Tych 

wędrowców nazywa się elementami transpozycyjnymi (TE) i są one dość powszechne - 50 procent 

twojego DNA składa się z elementów podlegających transpozycji, znanych również jako geny skaczące. 

Barbara McClintock odkryła TEs w 1948 roku. Nazwał je elementami kontrolującymi, ponieważ 

kontrolują ekspresję genów innych genów. McClintock badał genetykę kukurydzy, gdy uświadomiła 

sobie, że geny mające często zmieniające się położenie kontrolują kolor jądra. W swoich badaniach 

geny te pojawiły się najpierw na jednym chromosomie, ale u innej osoby, geny zmapowane do zupełnie 

innego chromosomu. Wygląda na to, że TE podróżują do woli, ukazując się w dowolnym miejscu i 

czasie. Sposób, w jaki wyciągają ten trik, nie jest całkowicie jasny, ponieważ TE mają kilka opcji, jeśli 

chodzi o podróże. Korzystają z przerw w DNA, ale nie każda przerwa będzie robić - przerwa musi 

zawierać małe, zwisające fragmenty jednoniciowego DNA. Niektóre TE replikują się, by wskoczyć do 

przerwanych miejsc. Inne, które działają pod specjalną nazwą retrotransposons, wykorzystują RNA do 

wykonania tej pracy. Retrotransposony są transkrybowane tak jak wszystkie inne DNA (powstaje 

transkrypt RNA). Ale potem transkrypt RNA jest ponownie transkrybowany przez specjalny enzym, aby 

utworzyć dwuniciową kopię DNA transkryptu RNA. Ponieważ końcowym wynikiem jest kopia DNA 

wytworzona z transkryptu RNA, proces wykorzystywany przez retrotranspozony nazywany jest 

odwrotną transkrypcją. Kopia DNA jest następnie wstawiana do przerwy, a nowo skopiowany 

retrotranspozon sprawia, że czuje się komfortowo. Najczęstszym retrotranspozonem u ludzi jest 

element Alu. Masz około miliona kopii Alu i jego krewnych w twoim DNA. Elementy Alu i inne podobne 

sekwencje zwane elementami LINE (dla długich przerywanych sekwencji) kontrolują ekspresję genów 

poprzez wstawianie kopii samych siebie w całym genomie. Niektóre kopie Alu są znane jako cząstki 

rozpoznające sygnał i kontrolują ekspresję innych genów poprzez zatrzymanie translacji oraz 

przechwytywanie sygnałów wysyłanych przez inne komórki. 

Hormony mnie podniecają 

Hormony to złożone związki chemiczne kontrolujące ekspresję genów. Są wydzielane przez szeroki 

wachlarz tkanek w mózgu, gonady (narządy lub gruczoły, takie jak jajniki i jądra, które produkują 



komórki rozrodcze) i inne gruczoły w całym ciele. Hormony krążą w krwioobiegu i mogą wpływać na 

tkanki z dala od miejsc produkcji hormonów. W ten sposób mogą wpływać na geny w wielu różnych 

tkankach jednocześnie. Zasadniczo hormony działają jak główny przełącznik regulacji genów w całym 

organizmie. Spójrz na pasek boczny "Hormony sprawiają, że twoje geny zaczynają dzika", aby uzyskać 

więcej informacji na temat wpływu hormonów na twoje ciało. Niektóre hormony są tak dużymi 

cząsteczkami, że często nie mogą bezpośrednio przejść do komórek. Te duże cząsteczki hormonów 

polegają na białkach receptorowych wewnątrz komórki, które przekazują im swoje wiadomości w 

procesie zwanym transdukcją sygnału. Inne hormony, takie jak steroidy, są rozpuszczalne w tłuszczach 

i małe, więc łatwo przechodzą bezpośrednio do komórki, aby połączyć się z białkami receptorowymi. 

Białka receptorów (i hormony wystarczająco małe, aby dostać się do komórki samodzielnie) tworzą 

kompleks, który porusza się w jądrze komórkowym, aby działać jako czynnik transkrypcyjny do 

włączania określonych genów. Geny reagujące na sygnały hormonalne są kontrolowane przez 

sekwencje DNA zwane elementami odpowiedzi hormonalnej (HRE). HRE są blisko genów, które 

regulują i wiążą się z kompleksem hormon-receptor. Kilka HRE może wpływać na ten sam gen - w 

rzeczywistości, im więcej HRE obecnych, tym szybsza transkrypcja odbywa się w tym konkretnym 

genie. 

Kontrola retroaktywna : rzeczy, które się wydarzyły po transkrypcji 

Po transkrypcji genów do mRNA ich działania mogą być nadal kontrolowane przez zdarzenia, które 

nastąpią później. 

Szczelina i zakładka: splatanie RNA 

Jak odkryliście w części 8, geny mają sekcje zwane eksonami, które faktycznie kodują produkty 

białkowe. Często pomiędzy eksonami są introny, przerwy w niekodowaniu DNA, które mogą lub nie 

mogą nic zrobić. Kiedy geny są transkrybowane, cała rzecz, eksony i introny są kopiowane do mRNA. 

Transkrypcja mRNA musi zostać poddana edycji - co oznacza usunięcie intronów - w ramach 

przygotowań do tłumaczenia. Kiedy w nieprzypisanym transkrypcie znajduje się wiele intronów, różne 

kombinacje eksonów mogą wynikać z procesu edycji. Egzony można również edytować, tworząc nowe 

białka, gdy tłumaczenie obraca się wokół. Ten twórczy proces edycji pozwala na ekspresję genów w 

nowy sposób; jeden gen może kodować więcej niż jedno białko. Tę genetyczną elastyczność przypisuje 

się dużej liczbie białek, które produkujesz w stosunku do liczby posiadanych genów. Jednym z genów, 

w którym elastyczność genetyczna jest bardzo widoczna, jest Dscam. Dscam jest nazwany ludzkim 

zaburzeniem, które jest związane z: cząsteczką adhezji komórkowej Downa. (Dscam może odgrywać 

rolę w powodowaniu upośledzenia umysłowego, które towarzyszy zespołowi Downa.) W muszkach 

owocowych Dscam jest dużym genem ze 115 egzonami i co najmniej 100 miejscami do splicingu. W 

sumie Dscam jest w stanie kodować aż 30016 różnych białek. Jednak produkcja białka z Dscam jest 

ściśle regulowana; niektóre produkty pojawiają się tylko na wczesnych etapach rozwoju much. Ludzka 

wersja Dscam jest mniej efektowna, ponieważ wytwarza tylko kilka białek, ale inne geny w ludzkim 

genomie prawdopodobnie będą równie produktywne w wytwarzaniu białek jak Dscam muszek 

owocowych, czyniąc to "owocną" drogą badań. Ludzie mają bardzo niewiele genów w stosunku do 

liczby białek, które mamy w naszych ciałach. Geny takie jak Dscam mogą pomóc genetykom zrozumieć, 

w jaki sposób kilka genów może produkować wiele białek. Mając mądrych naukowców na temat gry 

typu "nip and tuck" granej przez mRNA, kolejnym krokiem w rozszyfrowaniu tego rodzaju regulacji 

genów jest ustalenie, w jaki sposób odbywa się sztuczka i co nią steruje. Naukowcy wiedzą, że kompleks 

białek zwany spliceosomem wykonuje wiele prac związanych z cięciem i łączeniem genów. To, w jaki 

sposób reguluje się aktywność spliceosomu, jest zupełnie inną sprawą. Wiedza na temat tego, jak to 

wszystko działa, będzie przydatna, ponieważ niektóre formy raka, w szczególności rak trzustki, są 

produktem alternatywnego splatania, prowadzonego w amoku. 



Zamknij się! wyciszanie mRNA 

Po transkrypcji produkuje mRNA, geny mogą być regulowane poprzez wyciszanie mRNA. Wyciszanie 

mRNA w jakiś sposób zakłóca działanie mRNA, więc nie ulega translacji. Dokładnie to, jak organizmy 

takie jak ty i ja używamy wyciszania mRNA, zwanego RNAi (w celu interferencji RNA), do regulacji 

genów nie jest w pełni zrozumiałe. Genetycy wiedzą, że większość organizmów używa RNAi do 

stymulacji translacji niechcianych mRNA i że dwuniciowe RNA dostarcza sygnału do inicjacji RNAi, ale 

szczegóły wciąż pozostają tajemnicą. Odkrycie RNAi wywołało rewolucję w sposobie badania genów; 

zobacz pasek boczny "Interferencyjne RNA znokautuj geny", aby uzyskać więcej informacji. Wyciszanie 

RNA nie służy jedynie do regulacji genów organizmu; czasami służy do ochrony organizmu przed 

genami wirusów. Kiedy mechanizmy obronne organizmu wykrywają dwuniciowy RNA wirusa, powstaje 

enzym o nazwie Dicer. Dicer umieszcza dwuniciowy RNA w krótkich bitach (około 20 lub 25 zasad). Te 

krótkie pasma RNA, teraz nazywane małymi interferującymi RNA (siRNA), są następnie używane jako 

broń przeciwko pozostałym wirusowym RNA. SiRNA zmieniają zdrajcę, najpierw łącząc się z 

kompleksami RNA-białko wytwarzanymi przez gospodarza, a następnie kierując te kompleksy do 

nienaruszonego wirusowego RNA. Wirusowe RNA są następnie zasadniczo niszczone i rozkładane daty 

wygaśnięcia mRNA. Po wycięciu mRNA, pokrojonej w kostkę, czapce i ogonie, przenosi się je do 

cytoplazmy komórki. Od tego momentu mRNA jest na ścieżce do zniszczenia, ponieważ enzymy w  

cytoplazmie rutynowo przeżuwają mRNA zaraz po ich przybyciu. A zatem, mRNA mają stosunkowo 

krótką długość życia, których długość (a zatem i liczba przypadków, w których mRNA może ulec 

translacji na białko) jest kontrolowana przez szereg czynników. Ale ogon poli-A mRNA (długi ciąg 

adeninów przyczepionych do końca 3 ') wydaje się być jedną z najważniejszych cech kontrolujących, 

jak długo trwa mRNA. Kluczowe aspekty ogona poli-A obejmują: 

* Długość ogona: Im dłuższy ogon, tym więcej rund tłumaczenia mRNA wsparcie. Jeśli gen musi zostać 

szybko odcięty, ogon poli-A jest zazwyczaj dość krótki, pozwalając enzymom RNAżernym szybko 

wypolerować mRNA. Z krótkim ogonem, gdy transkrypcja zatrzymuje się, cały mRNA w cytoplazmie 

szybko zużywa się bez wymiany, zatrzymując w ten sposób produkcję białka. 

* Nieprzetłumaczone sekwencje przed końcem: Wiele mRNA o bardzo krótkich żywotach ma 

sekwencje tuż przed ogonem poli-A, które, mimo że nie ulegają translacji, skracają żywotność mRNA. 

Hormony obecne w komórce mogą również wpływać na szybkość zaniku mRNA. W każdym razie 

zmienność dat wygaśnięcia mRNA jest ogromna. Niektóre mRNA trwają kilka minut, co oznacza, że 

geny te są ściśle regulowane; inne mRNA kręcą się miesiącami. 

Kontrola genów zagubiona w tłumaczeniu 

Tłumaczenie mRNA na aminokwasy jest krytycznym krokiem w ekspresji genów. (Wróć do rozdziału 9, 

aby zapoznać się z recenzjami graczy i procesem tłumaczenia.) Ale czasami geny są regulowane podczas 

lub nawet po przetłumaczeniu. Modyfikowanie miejsca, w którym występuje tłumaczenie Regulacja 

genów w jedną stronę jest egzekwowana poprzez podciąganie mRNA w niektórych częściach 

cytoplazmy. W ten sposób białka wytwarzane przez translację znajdują się tylko w niektórych częściach 

komórki, ograniczając ich użyteczność. Embriony wykorzystują tę strategię do kierowania własnym 

rozwojem. Białka produkowane są po różnych stronach jaja, aby utworzyć przedni i tylny, by tak rzec, 

embrion. 

Modyfikowanie podczas tłumaczenia 

To, że mRNA dostaje się do cytoplazmy, nie oznacza, że jest automatycznie tłumaczone. Pewna 

ekspresja genów jest ograniczona przez pewne warunki, które blokują translację. Na przykład 



niezapłodnione jajo zawiera wiele mRNA dostarczonych przez samicę. Tłumaczenie faktycznie 

występuje w niezapłodnionym jajeczku, ale jest wolne i selektywne. Wszystko, co się zmienia, gdy 

nasienie przychodzi i zapładnia jajo: Istniejące mRNA są wysysane przez oczekujące rybosomy, które 

są sygnalizowane przez proces zapłodnienia. Nowe białka są następnie szybko wytwarzane z 

matczynych mRNA. Kontrolowanie ekspresji genów poprzez kontrolowanie translacji odbywa się w 

jednym z nich dwie drogi: 

* Maszyny, które wykonują translację, takie jak białka inicjujące, które oddziałują z rybosomami, są 

modyfikowane w celu zwiększenia lub zmniejszenia skuteczności translacji. 

* mRNA przenosi komunikat kontrolujący czas i sposób jego translacji. 

Wszystkie mRNA niosą krótkie sekwencje na ich końcach 5 ', które nie ulegają translacji, a sekwencje 

te mogą przenosić wiadomości o czasie translacji. Nieulegające translacji sekwencje są rozpoznawane 

za pomocą czynników inicjacji translacji, które pomagają zmontować rybosom w kodonie start mRNA. 

Niektóre komórki produkują mRNA, ale opóźniają translację do spełnienia określonych warunków. 

Niektóre komórki reagują na poziomy substancji chemicznych, na które narażona jest komórka. Na 

przykład białko wiążące się z żelazem we krwi powstaje w wyniku translacji tylko wtedy, gdy żelazo jest 

dostępne, mimo że mRNA są produkowane przez cały czas. W innych przypadkach stan organizmu 

wysyła wiadomość, która kontroluje czas tłumaczenia. Na przykład insulina, hormon regulujący poziom 

cukru we krwi, kontroluje translację, ale gdy insulina jest nieobecna, czynniki translacyjne blokują 

potrzebne mRNA i blokują translację. Kiedy insulina pojawia się na scenie, czynniki translacyjne 

uwalniają mRNA, a tłumaczenie włącza się bez przeszkód. 

Modyfikowanie kształtu białka 

Białka wytwarzane przez translację są ostateczną formą ekspresji genów. Funkcję białek, a tym samym 

ekspresję genów można modyfikować na dwa sposoby: zmieniając kształt białka lub dodając składniki 

do białka. Produkty translacji, łańcuchy aminokwasów, mogą być składane na różne sposoby w celu 

wpływania na ich funkcje (patrz rozdział 9, w jaki sposób łańcuchy aminokwasów są złożone). Różne 

składniki - łańcuchy węglowodanowe, fosforany i metale, takie jak żelazo - mogą być dodawane do 

łańcucha, zmieniając również jego funkcję. Czasami fałdowanie białek może pójść okropnie źle; dla 

wyjaśnienia jednego z najstraszniejszych produktów tego rodzaju błędu, choroby szalonych krów, 

sprawdź pasek boczny "Proteiny poszło nie tak". 



Sekwencjonowanie twojego DNA  

Wyobraź sobie posiadanie biblioteki z 25 000 książek. I nie mam na myśli tylko żadnych książek; ta 

kolekcja zawiera niewyobrażalną wiedzę: rozwiązania chorób, które dręczą ludzkość od stuleci, 

podstawowe instrukcje budowlane dla niemal każdego stworzenia na ziemi, nawet wyjaśnienie, jak 

powstają myśli w twoim mózgu. Jest tylko jeden problem z tą wspaniałą biblioteką - jest napisany 

tajemniczym językiem, kodem złożonym tylko z czterech liter powtarzanych w tajemniczych wzorach. 

Tajemnice życia na ziemi zostały zawarte w tej bibliotece od zarania dziejów, ale nikt nie mógł czytać 

książek - aż do teraz. 25 000 książek to geny, które niosą informacje, które cię tworzą. Biblioteka 

przechowująca te książki to ludzki genom. Sekwencjonowanie genomów (czyli całego DNA w jednym 

zestawie chromosomów organizmu), zarówno naszych, jak i innych organizmów, oznacza poznanie 

kolejności czterech zasad (C, G, A i T), które tworzą DNA . Kolejność zasad w DNA jest niezwykle ważna, 

ponieważ jest kluczem do języka DNA. Nauka języka jest pierwszym krokiem do czytania książek z 

biblioteki. Większość twoich genów jest identyczna z tymi z innych gatunków, więc sekwencjonowanie 

DNA innych organizmów, takich jak muszki owocowe, glisty, kurczaki, a nawet drożdże, dostarcza 

naukowcom wielu informacji o ludzkim genomie i funkcjonowaniu genów ludzkich. 

Próbowanie na kilku genomach 

Ludzie to niezwykle złożone organizmy. Przynajmniej tak lubimy myśleć. Ale jeśli chodzi o genetykę, 

nie jesteśmy na szczycie. Wiele złożonych organizmów ma znacznie większe genomy niż my. Genomy 

są zwykle mierzone w liczbie par zasad, które zawierają; wróć do rozdziału 6, aby dowiedzieć się więcej 

o tym, jak DNA jest łączone w pary zasad. Tabela 11-1 podaje wielkości genomu i szacunkową liczbę 

genów dla różnych organizmów (dla niektórych genomów, takich jak koniki polne, liczba genów jest 

wciąż nieznana). Wielkość ludzkiego genomu znajduje się na odległej czwartej pozycji za niskimi 

amebami, salamanderami i konikami polnymi. To upokarzające, ale prawdziwe - jednokomórkowa 

ameba ma gigantyczny genom ponad 675 miliardów par zasad. Gdyby wielkość i złożoność genomu 

były ze sobą powiązane, czego oczywiście nie ma, można by oczekiwać, że ameby będą miały mały 

genom w porównaniu do innych "bardziej złożonych" organizmów. Z drugiej strony, nie trzeba dużo 

DNA, aby mieć duży wpływ na świat. Na przykład wirus HIV, który powoduje AIDS, ma zaledwie 9700 

zasad i jest odpowiedzialny za śmierć około 20 milionów ludzi na całym świecie. Mając zaledwie 

dziewięć genów, wirus HIV nie jest bardzo złożony, ale nadal jest bardzo niebezpieczny. Nawet bardzo 

podobne organizmy mają bardzo różne rozmiary genomu. Muchy owocowe mają około 180 milionów 

par zasad DNA. Porównaj to z genomem pasikonika, który waży 180 miliardów par zasad. Ale muszki 

owocowe i koniki polne nie są tak różne. Więc jeśli nie jest to złożoność organizmu, co powoduje 

różnice w wielkości genomu obserwowane wśród organizmów? Częścią tego, co stanowi różnicę w 

wielkości genomu od jednego organizmu do następnej, jest liczba chromosomów. Szczególnie w 

roślinach liczba zestawów chromosomowych wyjaśnia, dlaczego niektóre gatunki roślin mają bardzo 

duże rozmiary genomu. Na przykład, pszenica jest heksaploidem (sześć kopii każdego chromosomu) i 

ma gigantyczny genom składający się z 16 miliardów par zasad. Z drugiej strony ryż jest diploidalny 

(dwie kopie każdego chromosomu) i ma zaledwie 430 milionów par zasad. Numer chromosomu nie 

opowiada jednak całej historii. Liczba genów znajdujących się w genomie nie pokazuje, jak duży będzie 

genom. Prawdopodobnie myszy są nieco bardziej złożone niż kukurydza, ale mają o 29 000 mniej 

genów! Ponadto genom kukurydzy i genom myszy mają mniej więcej taką samą wielkość. Innym 

przykładem jest to, że ludzie i musztarda chwastują oba ,mają około 25 000 genów. Jednak genom 

chwastów musztardy jest mniej więcej o połowę mniejszy niż ludzki genom (dokładniejsze liczby można 

znaleźć w tabeli 11-1). To, co ludzki genom posiada, aby brakowało genomu musztardy to wiele 

powtórzeń. Sekwencje DNA dzielą się na dwie główne kategorie: 

* Unikalne sekwencje znalezione w genach  



* Powtarzające się sekwencje, które tworzą niekodujące DNA 

Obecność powtarzających się sekwencji DNA w niektórych organizmach wydaje się najlepiej wyjaśniać 

wielkość genomu - to znaczy, że duże genomy mają wiele powtarzających się sekwencji, których 

brakuje mniejszych genomów. Repetitive sekwencje różnią się od 150 do 300 par zasad i są powtarzane 

tysiące i tysiące razy. Te duże fragmenty sekwencji nie kodują jednak białek. Ponieważ cały ten 

powtarzalny DNA nie wydaje się nic robić, został nazwany niezdrowym DNA. Junk DNA ucierpiało z 

powodu rapu. Przez lata był reklamowany jako genetyczny nieudacznik, tylko po to, by jeździć, nie 

robiąc nic, poza tym, że był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ale nie wiecej. W końcu śmieciowe 

DNA zyskuje szacunek. Naukowcy już dawno temu zdali sobie sprawę, że sporo śmieciowego DNA 

zostaje przepisane na RNA. Ale po transkrypcji, ten niekodujący "śmieć" nie wydawał się być 

tłumaczony na białko. Nowe dowody sugerują, że śmieciowe DNA faktycznie spełnia ważne funkcje, 

które regulują składanie organizmów. To wyjaśnienie opiera się na fakcie, że wraz z rozwojem 

embrionu (na przykład porównywanie nicieni z ludźmi) organizmy mają coraz więcej niekodującego, 

powtarzalnego DNA. Dopiero okaże się, czy organizmy z gigantycznymi genomami (jak ameba) składają 

się z ogromnej ilości niekodującego DNA. Jury wciąż jest nierozstrzygnięte, ale prawdopodobnie śmieci 

DNA robią znacznie więcej niż po prostu zajmuje miejsce w genomie. 

Sekwencjonowanie drogi do ludzkiego genomu 

Jednym ze sposobów, w jaki naukowcy odkrywają funkcje różnych sekwencji, jest porównywanie 

genomów różnych organizmów. Aby dokonać tych porównań, projekty opisane w tym rozdziale 

wykorzystują metody opisane w części "Czytanie języka DNA" w dalszej części tego rozdziału. Wyniki 

tych porównań mówią nam wiele o sobie i otaczającym nas świecie. DNA wszystkich organizmów 

zawiera ogromną ilość informacji. Co zadziwiające, większość funkcji komórki działa tak samo 

niezależnie od tego, z którego zwierzę pochodzi komórka. Drożdże, słonie i ty wszyscy replikują DNA w 

ten sam sposób, używając niemal identycznych genów. Ponieważ natura używa tej samej maszyny 

genetycznej w kółko, poznanie sekwencji DNA w innych organizmach mówi nam dużo o ludzkim 

genomie (i znacznie łatwiej jest eksperymentować z drożdżakami i glistami niż z ludźmi) 

Genom drożdży 

Drożdże piwne (nazwa naukowa Saccharomyces cerevisiae) był pierwszym sekwencjonowanym 

genomem eukariotycznym. Drożdże mają ugruntowaną historię jako jeden z najbardziej użytecznych 

organizmów znanych ludzkości. Jest odpowiedzialny za wzrost chleba i fermentację, która prowadzi do 

piwa i wina. Nie tylko drożdże są popularne do zapewniania jedzenia i picia, ale także ulubiony 

organizm do badań genetycznych. Wiele z tego, co wiemy o cyklu komórek eukariotycznych, pochodzi 

z badań nad drożdżami. Drożdże dostarczyły informacji o tym, jak geny są dziedziczone razem 

(nazywane łączeniem) oraz o tym, jak geny są włączane i wyłączane (patrz Rozdział 10). Ponieważ wiele 

ludzkich genów ma odpowiedniki drożdżowe, drożdże są niezwykle cenne dla nauki o tym, jak działają 

nasze własne geny. Drożdże mają około 6000 genów i 16 chromosomów. Łącznie około 70 procent z 

genomu drożdży składa się z rzeczywistych genów. Geny drożdżowe pracują w dzielnicach, aby 

wykonywać swoje funkcje; geny, które są fizycznie blisko siebie na chromosomach, częściej 

współpracują ze sobą niż te, które są daleko od siebie. Odkrycie sieci genów u drożdży może pomóc 

badaczom lepiej zrozumieć, w jaki sposób u ludzi występują złożone choroby, takie jak choroba 

Alzheimera, cukrzyca i toczeń. Zaburzenia takie jak te nie są dziedziczone w prosty sposób mendlowski 

i prawdopodobnie będą kontrolowane przez geny pracujące razem. Sekwencjonowanie genomu 

drożdży było niezłym wyczynem. W projekcie wzięło udział ponad 600 naukowców z 100 laboratoriów 

na całym świecie. Technologia używana w tym czasie była znacznie wolniejsza niż obecnie dostępna 



dla badaczy. Pomimo technologicznej niedogodności, sekwencja stworzona przez ten fenomenalny 

zespół naukowców była niezwykle dokładna - szczególnie w porównaniu z ludzkim genomem 

Elegancki genom obleńca 

Genom skromnego robaka obłogowego, o którym lepiej mówiło się pod swoim pełnym nazwiskiem 

Caenorhabditis elegans, był pierwszym genomem wielokomórkowego organizmu, który został w pełni 

zsekwencjonowany. Ważąc około 97 milionów par zasad, roundworm ma prawie 20 000 genów - tylko 

5 000 mniej niż ludzki genom - na zaledwie sześciu chromosomach. Podobnie jak nasz własny genom, 

glisty mają mnóstwo śmieciowego DNA; tylko 25 procent genomu obleńca składa się z genów. Glisty 

to wspaniały gatunek naukowy, ponieważ rozmnażają się płciowo i mają układy narządów, takie jak 

układ trawienny i układ nerwowy, podobne do tych w znacznie bardziej złożonych organizmach. 

Dodatkowo, glisty mają zmysł smaku, potrafią wykryć nieprzyjemne zapachy i reagują na światło i 

temperaturę, dzięki czemu są idealne do badania wszelkiego rodzaju procesów, w tym zachowań. 

Wyrośnięte nicieni mają dokładnie 959 komórek i są przezroczyste, więc zorientowanie się, jak działają 

ich komórki było stosunkowo łatwe. Naukowcy określili dokładną funkcję każdego z komórek 

obupłciowych 959! Chociaż mikroskopijne organizmy żyją w glebie, glisty przyczyniły się do naszego 

zrozumienia wielu ludzkich chorób. W przeciwieństwie do ssaków, niektóre chromosomy kurczęcia są 

małe (tylko około 5 milionów par zasad). Te mikro-chromosomy są wyjątkowe, ponieważ mają bardzo 

wysoką zawartość guaniny i cytozyny oraz bardzo niewiele powtarzalnych sekwencji. Nic dziwnego, że 

kurczęta mają wiele genów kodujących keratynę - to, co wytwarza ich pióra (i włosy). Wielką 

niespodzianką towarzyszącą ukończeniu genomu kurcząt było to, że kurczaki mają wiele genów dla 

zmysłu węchu. Do niedawna naukowcy uważali, że większość ptaków ma naprawdę słaby węch. Teraz 

zdają sobie sprawę, że tego, czego brakuje ptakom, jest poczucie smaku. Genom kurczaka również 

ujawnił, że określony gatunek, o którym wcześniej znano tylko istnienie ludzi, jest również obecny u 

kurcząt. Ten gen, zwany interleukiną 26, jest ważny w odpowiedziach immunologicznych i może 

pozwolić badaczom lepiej zrozumieć, jak walczyć z chorobą. Jedną z chorób, którymi są szczególnie 

zainteresowani, jest ptasia grypa, której owady często są śmiertelne dla ludzi, ale nie powodują 

choroby ptaków. Ostatecznie porównanie kurczaków i genomów ludzkich może pozwolić naukowcom 

zrozumieć, jak i dlaczego choroby takie jak "ptasia grypa" przemieszczają się tak łatwo między ludźmi 

a kurczakami. 

Projekt ludzkiego genomu 

W 2001 roku triumfalna publikacja sekwencji ludzkiego genomu została ogłoszona jednym z wielkich 

osiągnięć współczesnej nauki. Sekwencja była uważana za projekt, i rzeczywiście, był to naprawdę 

szorstki projekt. Sekwencja z 2001 roku była żałośnie niekompletna (reprezentowała tylko około 60 

procent całkowitego ludzkiego genomu) i była pełna błędów, które ograniczały jej użyteczność. 

Pierwszy projekt był wypełniony lukami (numeracja w tysiącach), a wiele sekwencji zostało błędnie 

zmontowanych, uniemożliwiając dokładną interpretację sekwencji. W 2004 r. Projekt był bliski 

ukończenia. W chwili pisania tego tekstu błędy zostały w większości poprawione, a sekwencja 

obejmuje teraz prawie cały genom. Human Genome Project (HGP) jest pokrewny niektórym z 

największych przygód wszechczasów - nie różni się niczym od umieszczania człowieka na księżycu. 

Jednak w przeciwieństwie do wielkich osiągnięć technologicznych eksploracji kosmosu, które kosztują 

dziesiątki miliardów dolarów i wymagają technologii, która staje się przestarzała lub nosi się obecnie 

HGP ma zaledwie 3 miliardy dolarów i ma nieograniczoną użyteczność. Po raz pierwszy zaproponowany 

w 1985 r. HGP uznano za całkowicie niemożliwy. W tym czasie technologia sekwencjonowania była 

powolna, co wymagało kilku dni, aby wygenerować tylko kilkaset par zasad (patrz pasek boczny 

"Tworzenie projektu ludzkiego genomu możliwe: automatyczne sekwencjonowanie DNA", aby 

dowiedzieć się, w jaki sposób ten proces został przyspieszony). James Watson, jeden z odkrywców 



struktury DNA w latach 50. był jednym z pierwszych, którzy popchnęli projekt (w 1988 r.) Od idei do 

rzeczywistości podczas jego kadencji jako dyrektora National Institutes of Health. Kiedy projekt zaczął 

działać W 1990 r. Uczestniczył globalny zespół naukowców z 20 instytucji. (Sekwencja dotycząca 

sekwencji genomu ludzkiego z 2001 roku miała aż 273 autorów). Ogromne korzyści HGP są 

niedoceniane. Większość zastosowań genetycznych nie istniałby bez HGP. Oto tylko kilka: 

* Rozpoznanie i leczenie zaburzeń genetycznych 

* Rozwój leków i terapia genowa 

* Identyfikacja bakterii i wirusów w celu umożliwienia ukierunkowanego leczenia choroby. Niektóre 

antybiotyki, na przykład, celują w niektóre szczepy bakterii lepiej niż inne. Genetyczna identyfikacja 

bakterii jest szybka i niedroga, umożliwiając lekarzom szybką identyfikację i przepisanie właściwego 

antybiotyku. 

* Zastosowania kryminalistyczne, takie jak identyfikacja przestępców i określanie tożsamości po 

katastrofach masowych 

* Zrozumienie przyczyn raka 

* Wiedza o tym, które geny kontrolują, jakie funkcje i jak te geny są włączane i wyłączane 

* Rozwój bioinformatyki, całkowicie nowej dziedziny skupionej na rozwijaniu zdolności 

technologicznych do generowania danych genetycznych, katalogowaniu wyników i porównywaniu 

genomów 

* Wygenerowanie tysięcy miejsc pracy i korzyści gospodarczych o wartości ponad 25 miliardów 

dolarów w samym 2001 roku 

Wraz z postępem HGP liczba genów w ludzkim genomie stale spadała. Początkowo naukowcy uważali, 

że ludzie mają aż 100 000 genów. Ale w miarę jak nowe i bardziej dokładne informacje stają się 

dostępne przez lata, ustalili, że ludzki genom ma tylko około 25 000 genów. Geny są często względnie 

małymi parami zasad (w przybliżeniu 3000 par zasad), co oznacza, że mniej niż 2 procent DNA 

faktycznie koduje niektóre białka. Liczba genów na różnych chromosomach różni się ogromnie od 

prawie 3000 genów na chromosomie 1 (największym) do 231 genów na chromosomie Y 

(najmniejszym). Jednym z najnowszych odkryć HGP jest to, że ludzki genom wciąż "rośnie". Geny 

zostają zduplikowane, a następnie zyskują nowe funkcje, proces, który wytworzył 1100 nowych genów. 

Podobnie, geny tracą funkcję i "umierają". Dzięki temu procesowi śmierci 37 genów w ludzkim 

genomie, które kiedyś funkcjonowały, istnieje obecnie jako "pseudogeny", które mają strukturę 

sekwencji normalnych genów, ale nie zawierają już kodu dla białek. Human Genome Project ujawnił 

zadziwiająco dynamiczny i wciąż zmieniający się charakter ludzkiego genomu. Z ludzkich genów, które 

zidentyfikowano, tylko około połowa jest rozumiana wystarczająco dobrze, aby wiedzieć, co robią. 

Porównania z genomami innych organizmów pomagają określić, co geny robią, ponieważ większość 

białek wytwarzanych przez ludzkie geny ma odpowiedniki w innych organizmach. Tak więc ludzie dzielą 

wiele genów z najprostszymi organizmami, takimi jak bakterie i robaki. Ponad 99 procent twojego DNA 

jest identyczne z jakimkolwiek innym człowiekiem na ziemi, a aż 98 procent twojego DNA jest 

identyczne z sekwencjami znalezionymi w genomie myszy. Być może największym przekazem HGP na 

temat domu jest to, jak bardzo podobne jest całe życie na ziemi. 

Sekwencjonowanie: czytanie języka DNA 



Chemiczna natura DNA i proces replikacji są niezbędne do sekwencjonowania DNA. Sekwencjonowanie 

DNA wykorzystuje również reakcję podobną do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) wykorzystywanej 

w kryminalistyce 

Identyfikacja graczy w sekwencjonowaniu DNA 

Składniki do sekwencjonowania DNA to: 

*? DNA: od pojedynczej jednostki organizmu, która ma być sekwencjonowana. 

* Startery: Kilka tysięcy kopii krótkich sekwencji DNA, które są komplementarne do fragmentu DNA, 

który ma być sekwencjonowany. (Primery wymagają znajomości części sekwencji DNA przed 

rozpoczęciem) 

* dNTP: wiele As, Gs, Cs i Ts, połączone z cukrami i fosforanami jako nukleotydami, normalne budulec 

DNA. 

* ddNTPs: wiele As, Gs, Cs i Ts jako nukleotydy, z których każdy nie ma atomu tlenu w miejscu 3 '. 

* Taq polymerase: Enzym, który łączy cząsteczkę DNA 

Używanie ddNTP jest kluczem do tego, jak działa sekwencjonowanie. Uważnie przyjrzyj się rysunkowi 

 

Po lewej stronie znajduje się ogólny dNTP, podstawowy element DNA używany podczas replikacji (jeśli 

nie pamiętasz wszystkich szczegółów, powróć do części 6, aby uzyskać więcej informacji na temat 

dNTP). Cząsteczka po prawej stronie to ddNTP (trifosforan di-dezoksyrybonukleozydu). DdNTP jest 

identyczny z dNTP pod każdym względem, z tym wyjątkiem, że nie ma atomu tlenu w miejscu 3 '. Brak 

tlenu oznacza brak reakcji, ponieważ grupa fosforowa następnego nukleotydu nie może utworzyć 

wiązania fosfodiestrowego bez tego dodatkowego atomu tlenu, aby wspomóc reakcję. Następny 

nukleotyd nie może połączyć się z ddNTP na końcu łańcucha, a proces replikacji zatrzymuje się. Jak 

więc zatrzymanie reakcji pomaga w procesie sekwencjonowania? Chodzi o to, aby stworzyć krótkie 

fragmenty DNA, które dają tożsamość każdej podstawy wzdłuż sekwencji. 

Łamanie procesu sekwencjonowania 

Oto, jak działa proces sekwencjonowania. 

1. Mieszaninę wyżej wymienionych składników ogrzewa się, topiąc wiązania wodorowe pomiędzy 

komplementarnymi zasadami matrycowego DNA. W istocie DNA jest "rozpakowywany" na dwa pasma 



szablonów (technicznie ten rozpakowanie nazywa się denaturacją). Ciepło nie uszkadza wiązań 

fosfodiestrowych między zasadami ani nie uszkadza nici, więc nici szablonowe pozostają nienaruszone, 

ale niesparowane podczas procesu sekwencjonowania, a ich zawartość informacyjna nie zostaje 

utracona. 2. Mieszaninę chłodzi się na tyle, aby umożliwić starterom znalezienie ich uzupełnień. 

Polimeraza Taq znajduje koniec startera i zaczyna dodawać dNTPs komplementarne do nici matrycy 

idącej w kierunku 3 '. Jako część włączenia do nici, dNTP tracą dwa fosforany, więc technicznie nie są 

już dNTP; zamiast tego są nukleotydami. Ale aby uniknąć mylenia różnych nukleotydów - tych, które 

mają reaktywne grupy (dNTP) i tych, które tego nie robią (ddNTP) - będę dalej nazywał je dNTP i ddNTP, 

nawet jeśli teraz wiesz, że to nie jest w porządku. 

 



Doradztwo genetyczne  

Jeśli myślisz o założeniu rodziny lub dodaniu do swojego potomstwa, możesz się zastanawiać, jak będą 

wyglądać twoje maleństwa. Czy dostaną twoje oczy lub linię włosów twojego taty? Ale jeśli znasz 

historię choroby swojej rodziny, możesz również mieć poważne obawy dotyczące chorób takich jak 

mukowiscydoza, Tay-Sachs lub anemia sierpowata. Możesz także martwić się własnym zdrowiem, gdy 

zastanawiasz się np. Nad nowościami dotyczącymi raka, chorób serca i cukrzycy. Wszystkie te obawy 

dotyczą genetyki i dziedziczenia predyspozycji do określonej choroby lub dziedziczenia samego 

zaburzenia. Doradcy genetyczni są specjalnie i rygorystycznie przeszkoleni, aby pomóc ludziom w 

poznaniu genetycznych aspektów ich rodzinnej historii medycznej. Ta część wyjaśnia proces doradztwa 

genetycznego, w tym w jaki sposób doradcy generują drzewa genealogiczne i szacują 

prawdopodobieństwo dziedziczenia oraz w jaki sposób przeprowadza się testy genetyczne, gdy 

oczekuje się zaburzeń genetycznych. 

Zapoznanie się z doradcami genetycznymi 

Podoba ci się, czy nie, masz rodzinę. Masz matkę i ojca, dziadków, może własne dzieci. Nie możesz o 

nich myśleć, ale masz też setki przodków - ludzi, których nigdy nie spotkałeś - których geny nosisz i 

które mogą przekazać potomkom w następnych stuleciach. Doradcy genetyczni pomagają ludziom 

takim jak ty i ja badać historię genetyczną naszych rodzin i odkrywać odziedziczone warunki. Doradcy 

genetyczni zwykle posiadają tytuł magistra w zakresie poradnictwa genetycznego. Nie są szkoleni jako 

genetycy; zamiast tego mają szerokie doświadczenie w genezie Mendla (i mogą rozwiązywać problemy 

genetyczne w mgnieniu oka, patrz rozdziały od 3 do 5 dla niektórych przykładów), aby mogli wykryć 

wzorce, które sygnalizują dziedziczne zaburzenie. Doradcy genetyczni współpracują z personelem 

medycznym, takim jak lekarze i pielęgniarki, w celu interpretowania historii medycznych pacjentów i 

ich rodzin. Doradcy genetyki wykonują szereg funkcji, w tym: 

* Konstruowanie i interpretowanie drzew genealogicznych, czasami nazywane rodowodami, w celu 

oceny prawdopodobieństwa, że różne odziedziczone warunki zostaną (lub zostały) przekazane 

konkretnemu pokoleniu. 

* Porady dla rodzin o możliwościach diagnozy i leczenia chorób genetycznych. Lekarze najczęściej 

wskazują następujące typy osób lub pacjentów na doradców genetycznych: 

* Kobiety powyżej 35 roku życia, które są w ciąży lub planują ciążę 

* Osoby z rodzinną historią określonego zaburzenia, takie jak mukowiscydoza, które planują rodzinę 

* Rodzice noworodka, który wykazuje objawy zaburzenia genetycznego 

* Kobiety, u których występują komplikacje podczas ciąży 

* Pary, które doświadczyły więcej niż jednego poronienia lub urodzenia martwego dziecka 

* Pary, które są zaniepokojone narażeniem na substancje, o których wiadomo, że powodują wady 

wrodzone (takie jak promieniowanie, wirusy, narkotyki i chemikalia) 

* Osoby z rodzinną historią dziedzicznych chorób, takich jak choroba Parkinsona lub niektóre 

nowotwory, takie jak rak sutka, jajnika lub prostaty, które mogą zastanawiać się nad testami 

genetycznymi, aby określić ryzyko zachorowania na tę chorobę 

Wiele naukowych przyczyn dziedziczenia zaburzeń genetycznych omówiono w innych częściach tej 

książki. Mutacje w obrębie genów są przyczyną wielu chorób genetycznych (w tym mukowiscydozy, 

Tay-Sachs i anemii sierpowatej). Rak - jego przyczyny i mechanika genetyczna za tym. Zaburzenia 



chromosomalne takie jak zespół Downa, trisomia i łamliwość X. Wreszcie terapia genowa dla 

dziedzicznych zaburzeń 

Budowanie i analizowanie drzewa genealogicznego 

Pierwszym krokiem w poradnictwie genetycznym jest narysowanie drzewa genealogicznego. Drzewo 

zwykle zaczyna się od osoby, dla której drzewo jest inicjowane; ta osoba jest nazywana probandem. 

Probandem może być nowo zdiagnozowane dziecko, kobieta planująca ciążę lub inaczej zdrowa osoba, 

która jest ciekawa ryzyka dziedzicznej choroby. Często proband jest po prostu osobą, która spotyka się 

z doradcą genetycznym i dostarcza informacji użytych do wykreślenia drzewa genealogicznego. Pozycja 

probanda w drzewie genealogicznym jest zawsze wskazywana przez strzałkę, a on lub ona może, ale 

nie musi być dotknięta dziedzicznym zaburzeniem. Różne symbole są używane w drzewach 

genealogicznych do wskazania cech osobowych i cech. Na przykład niektóre symbole przenoszą płeć, 

nosiciela genu, czy dana osoba nie żyje i czy historia jej rodziny jest nieznana. Sposób, w jaki symbole 

są połączone, pokazuje związki między ludźmi, takie jak potomstwo, które rodzice, czy ktoś jest 

adoptowany i czy ktoś jest bliźniakiem. W typowym rodowodzie na drzewie widnieje wiek lub data 

urodzenia każdej osoby. Jeśli zmarły, podaje się wiek osoby w chwili śmierci i przyczynę zgonu. Niektóre 

cechy genetyczne są bardziej powszechne w niektórych regionach świata, dlatego warto uwzględnić 

na rodowodzie wszelkie inne szczegóły dotyczące historii rodziny, takie jak kraje, z których ludzie 

wyemigrowali. Każdy członek rodziny powinien być wymieniony wraz z wszelkimi informacjami 

medycznymi, które są znane na temat tej osoby, w tym w przypadku wystąpienia zaburzeń 

medycznych. W tym przykładzie, dziadek zmarł na atak serca w wieku 51 lat. Włączenie tej informacji 

tworzy zapis wszystkich zaburzeń w odniesieniu do drzewa genealogicznego, tak, że doradca jest 

bardziej prawdopodobny do wykrycia każdej dziedzicznej choroby występującej w rodzinie. . Problemy 

medyczne często wymienione w rodowodach obejmują: 

* Nowotwór 

* Alkoholizm lub narkomania 

* Choroba psychiczna lub upośledzenie umysłowe 

* Choroba serca, wysokie ciśnienie krwi lub udar 

* Astma 

* Choroba nerek 

* Wady wrodzone, poronienia lub urodzenia martwe 

Pary ludzkie mają tylko kilka dzieci w stosunku do innych stworzeń, a my zaczynamy produkować 

potomstwo po dość długim dzieciństwie. Genetycy rzadko dostrzegają u ludzi stosunek czystych 

potomstwa (takich jak czwórka rodzeństwa z trzema dotkniętymi chorobą i jednym niedotkniętym), 

które odpowiadają tym obserwowanym u zwierząt. Dlatego doradcy genetyczni muszą szukać bardzo 

subtelnych znaków, aby wykryć określone wzorce dziedziczenia u ludzi. Gdy doradca genetyczny wie, 

jakie to zaburzenie lub cecha, może określić prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie posiadała tę 

cechę lub przekaże ją swoim dzieciom. (Czasami zaburzenie jest niezidentyfikowane, np. Gdy dana 

osoba ma rodzinną historię "problemów z sercem", ale nie ma dokładnej diagnozy.) Doradcy 

genetyczni używają następujących terminów do opisu osobników w rodowodzie: 

* Dotknięte: Każda osoba z danym zaburzeniem. 



* Heterozygote: każda osoba posiadająca jedną kopię genu kodującego zaburzenie. Nie poddana 

wpływowi heterozygota nazywana jest nosicielem. 

* Homozygota: Każda osoba posiadająca dwie kopie allelu na zaburzenie. Ta osoba może być również 

opisana jako homozygotyczna. 

Szczególny sposób przenoszenia większości ludzkich zaburzeń genetycznych na późniejsze pokolenia - 

sposób dziedziczenia - jest dobrze ugruntowany. Po tym, jak doradca genetyczny określi, którzy 

członkowie rodziny są dotknięci lub mogą być nosicielami, stosunkowo łatwo jest określić 

prawdopodobieństwo, że inna osoba będzie nosicielem lub dziedziczy to zaburzenie. W następnych 

rozdziałach zajmuję się sposobami dziedziczenia ludzkich zaburzeń genetycznych, tym, jak doradcy 

genetyczni mapują te tryby i jak Ty (i twój doradca) potrafisz określić prawdopodobieństwo 

przekazania tych cech potomstwu. 

Autosomalne cechy dominujące 

Dominującą cechą lub zaburzeniem jest ekspresja (lub manifestacja) u każdego, kto dziedziczy gen dla 

tej cechy. Autosomalny dominujący oznacza, że gen jest przenoszony na chromosomie innym niż 

chromosom płci (co nie oznacza X ani Y, patrz Rozdział 3, aby uzyskać więcej szczegółów). W ludzkich 

rodowodach cechy autosomalne dominujące mają pewne typowe cechy: 

* Zarówno samce, jak i samice są dotknięte równą częstotliwością. 

* Ta cecha nie pomija pokoleń. 

* Narażone dzieci rodzą się z rodzicem dotkniętym chorobą. 

* Jeśli żaden z rodziców nie jest dotknięty, zwykle nie ma wpływu na żadne dziecko. 

Rysunek  

 

pokazuje rodowód rodziny z autosomalną dominującą cechą. Na rysunku osoby dotknięte chorobą są 

zacieniowane i widać wyraźnie, jak tylko dotknięci nimi rodzice mają wpływ na dzieci. Cechę tę można 

przekazać dziecku od matki lub ojca. Ogólnie rzecz biorąc, dotknięci rodzice mają 50 procent szans na 

przekazanie autosomalnej dominującej cechy lub zaburzenia na ich dzieci. Niektóre typowe zaburzenia 

autosomalne dominujące to: 

* Achondroplasia, forma karłowatości 

* Polidaktylia, dodatkowe palce u rąk i nóg 

* Marfan, zaburzenie wpływające na tkankę łączną (ścięgna, więzadła i chrząstka) 



* Choroba Huntingtona, postępująca i śmiertelna choroba atakująca mózg i układ nerwowy 

Istnieją dwa wyjątki od normalnego wzorca autosomalnej dominanty dziedzictwa: 

* Zmniejszona penetracja: Penetrance to odsetek osób posiadających określony gen (genotyp), który 

faktycznie wykazuje cechy fizyczne dyktowane przez gen (lub wyrażają gen jako fenotyp, naukowo 

mówiąc;) wszelkie autosomalne cechy dominujące mają pełną penetrację, co oznacza, że każda osoba 

dziedziczenie genu pokazuje tę cechę. Ale niektóre cechy zmniejszyły penetrację, co oznacza, że tylko 

pewien procent osób dziedziczących gen wykazuje fenotyp. Kiedy autosomalne dominujące zaburzenie 

wykazuje zmniejszoną penetrację, fenotyp pomija pokolenia. 

* Nowe mutacje: W przypadku nowych mutacji, które są autosomalnie dominujące, cecha pojawia się 

po raz pierwszy w danym pokoleniu i pojawia się w każdym kolejnym pokoleniu. 

Autosomalne cechy recesywne 

Zaburzenia recesywne są wyrażane tylko wtedy, gdy osobnik dziedziczy dwie identyczne kopie genu 

powodującego zaburzenie. Następnie mówi się, że osobnik jest homozygotyczny pod względem genu 

wywołującego zaburzenie Podobnie jak w przypadku autosomalnych zaburzeń dominujących, 

autosomalne zaburzenia recesywne są kodowane w genach znalezionych na chromosomach innych niż 

chromosomy płci. W rodowodach zaburzenia autosomalne recesywne mają następujące cechy: 

* Samce i samice są dotknięte w równym stopniu. 

* Zaburzenie lub cecha pomija jeden lub więcej pokoleń. 

* Narażone dzieci rodzą się na oczach nie dotkniętych chorobą rodziców. 

* Dzieci urodzone przez rodziców, którzy mają wspólne pochodzenie (np. etniczne lub tło religijne) są 

bardziej narażone na wpływy niż te z rodziców z różnych środowisk. 

Prawdopodobieństwo dziedziczenia autosomalnego zaburzenia recesywnego jest zmienne w 

zależności od tego, które rodzice alleli przenoszą: 

* Kiedy oboje rodzice są nosicielami, każde dziecko urodzone w małżeństwie ma 25 procent szans na 

to, że zostanie dotknięte. 

* Gdy jeden rodzic jest nosicielem, a drugi nie, każde dziecko ma 50 procent szans na bycie nosicielem. 

Żadne dziecko nie zostanie dotknięte. 

* Kiedy jeden rodzic jest nosicielem, a drugi jest dotknięty, każde dziecko ma 50 procent zmiany. 

Wszystkie nienarodzone dzieci ze związku będą nosicielami. 

* Kiedy jeden rodzic jest dotknięty, a drugi nie jest dotknięty (a nie nosicielem), wszystkie dzieci 

urodzone w małżeństwie będą nosicielami. Żadne dzieci nie zostaną dotknięte 

Mukowiscydoza jest autosomalnym recesywnym zaburzeniem, które powoduje poważne problemy z 

płucami u osób dotkniętych tą chorobą. Podobnie jak w przypadku wszystkich autosomalnych zaburzeń 

recesywnych, jeśli oboje członkowie pary są nosicielami mukowiscydozy, mają 25% szans na 

wyprodukowanie co najmniej jednego dziecka z tą chorobą. To dlatego, że zarówno mężczyzna, jak i 

kobieta są heterozygotyczni pod względem allelu, który koduje mukowiscydozę, a każdy z nich ma 50% 

prawdopodobieństwo, że wesprze allel CF. Prawdopodobieństwo, że oboje członkowie pary 

uczestniczą w allelach CF w jednym przypadku zapłodnienia, oblicza się przez pomnożenie 

prawdopodobieństwa każdego zdarzenia niezależnie. Prawdopodobieństwo, że ojciec wnosi swój allel 

CF wynosi 50 procent lub 0,5; prawdopodobieństwo, że matka wnosi swój allel CF wynosi 50 procent 



lub 0,5. Prawdopodobieństwo, że przyczynia swój allel i wnosi swój allel to 0,5 × 0,5 = 0,25 lub 25 

procent. Więcej informacji na temat obliczania prawdopodobieństwa dziedziczenia. Niektóre 

autosomalne zaburzenia recesywne są częstsze wśród osób należących do pewnych grup religijnych 

lub etnicznych, ponieważ osoby należące do tych grup zazwyczaj zawierają związki małżeńskie w 

ramach grupy. Po wielu pokoleniach wszyscy członkowie grupy mają wspólne pochodzenie. Kiedy 

małżeństwo kuzynów lub innych bliskich krewnych wychodzi za mąż, takie związki są określane jako 

spokrewnione (co oznacza "ta sama krew"). Ogólnie rzecz biorąc, osoby, które są bardziej odległe niż 

czwarty kuzyn, nie są uważane za "spokrewnione", ale w rzeczywistości osoby te nadal dzielą się 

allelami od wspólnego przodka. Gdy populacje są zakładane przez raczej małe grupy ludzi, te grupy 

często mają wyższe wskaźniki określonych zaburzeń genetycznych niż ogólna populacja; aby uzyskać 

więcej szczegółów, spójrz na pasek boczny "Zaburzenia genetyczne w małych populacjach." W tych 

przypadkach zaburzenia autosomalne recesywne nie mogą już ominąć pokoleń, ponieważ tak wiele 

osób jest heterozygotami, a zatem nosicielami zaburzenia. 

Połączone z X cechy recesywne 

Mężczyźni są XY i dlatego mają tylko jedną kopię chromosomu X; nie mają drugiego X, aby 

zrekompensować ekspresję zmutowanego allelu na zajętym X. Tak więc, podobnie jak w przypadku 

autosomalnych zaburzeń dominujących, zaburzenia recesywne związane z X wyrażają tę cechę w 

całości u samców, nawet jeśli nie są homozygotyczne. Samice rzadko wykazują sprzężone z X 

zaburzenia recesywne, ponieważ bycie homozygotycznym wobec tego zaburzenia jest bardzo rzadkie. 

W rodowodach zaburzenia recesywne związane z X mają następujące cechy: 

* Znacznie więcej mężczyzn niż kobiet jest dotkniętych. 

*  Zaburzenie pomija jeden lub więcej pokoleń. 

* Zainteresowani synowie rodzą się z matek nie dotkniętych chorobą. 

* Cecha ta nigdy nie przechodzi z ojca na syna. 

Nienaruszani rodzice mogą mieć nienaruszone córki i jednego lub więcej dotkniętych synów. Kobiety, 

które są nosicielami często mają braci z tą chorobą, ale jeśli rodziny są małe, przewoźnik może nie mieć 

wpływu na członków najbliższej rodziny. Synowie dotkniętych ojców nigdy nie są dotknięci, ale 

dotknięte córki ojców są zawsze nosicielami, ponieważ córki muszą dziedziczyć po jednym 

chromosomie X od swoich ojców. W tym przypadku, ten chromosom X będzie zawsze nosił allel dla 

zaburzenia. "Prawdopodobieństwo dziedziczenia zaburzeń związanych z X zależy od płci. Kobiety-

nosiciele mają 50% szans na przekazanie genu każdemu dziecku. Samce określają płeć swojego 

potomstwa, a prawdopodobieństwo, że jakieś dziecko będzie chłopcem wynosi 50 procent. Dlatego 

prawdopodobieństwo, że mama-matka ma chorego syna wynosi 25% (prawdopodobieństwo 

posiadania syna = 0,5, szansa na syna dziedziczącego dotkniętego X = 0,5, a zatem 0,5 × 0,5 = 0,25 lub 

25%). 

Połączone z X dominujące cechy 

Podobnie jak w przypadku autosomalnych dominujących zaburzeń, cechy dominujące związane z X nie 

pomijają pokoleń. Każda osoba dziedzicząca allele wyraża zaburzenie. Drzewo genealogiczne 

przedstawione na rysunku  

 

 



 

pokazuje wiele cech charakterystycznych dominujących zaburzeń związanych z chromosomem X: 

* Dotyczy to zarówno samców, jak i samic. 

* Ta cecha nie pomija pokoleń. 

* Dotknięte nią matki dotknęły zarówno synów, jak i córki. 

* Wszystkie córki dotkniętych ojców są dotknięte. 

Cechy dominujące związane z X pojawiają się częściej u kobiet niż u mężczyzn, ponieważ kobiety mogą 

odziedziczyć poszkodowanego X od któregokolwiek z rodziców. Dotknięte kobiety mają 50 procent 

szans na posiadanie chorego dziecka dowolnej płci. Samce nigdy nie przekazują swoich dotkniętych X 

synom; w związku z tym synowie dotkniętych ojców i nie dotknięte chorobą matki nie mają żadnych 

szans na to, że zostaną dotknięci w przeciwieństwie do córek, które zawsze są dotknięte. 

Prawdopodobieństwo dotkniętego chorobą mężczyzny dotkniętego chorobą dziecka wynosi 50% (czyli 

tyle samo, ile wynosi prawdopodobieństwo urodzenia córki). 

Połączone z Y cechy 

Chromosom Y jest przekazywany ściśle z ojca na syna. Z definicji chromosomu Y  cechy są uważane za 

hemizygotyczne, co oznacza, że istnieje tylko jedna kopia chromosomu, a nie dwie cechy chromosomu 

Y są wyrażone tak, jakby były dominujące, ponieważ istnieje tylko jedna kopia allelu na mężczyznę bez 

żadnego innego allelu, aby zrównoważyć działanie genu. Cechy powiązane z Y są łatwe do rozpoznania, 

gdy są widziane w rodowodzie, na przykład na rysunku, 

 

 ponieważ mają następujące cechy: 



* Dotknięci mężczyźni przekazują tę cechę wszystkim swoim synom. 

* Żadna kobieta nigdy nie została zrealizowana. 

* Ta cecha nie pomija pokoleń. 

Ponieważ chromosom Y jest malutki i ma stosunkowo niewiele genów, cechy powiązane z Y są bardzo 

rzadkie. Większość zaangażowanych genów kontroluje cechy wyłącznie męskie, takie jak wytwarzanie 

spermy i tworzenie jąder. Jeśli jesteś kobietą, a twój tata ma owłosione uszy, możesz się zrelaksować - 

owłosione uszy są również uważane za cechy związane z Y. 

Pozostanie w grze: testy genetyczne 

Wraz z pojawieniem się wielu nowych technologii testy genetyczne są łatwiejsze i tańsze niż 

kiedykolwiek. Testy genetyczne i doradztwo genetyczne często idą w parze. Doradca genetyczny 

pracuje, aby zidentyfikować, które zaburzenia występują w rodzinie, a następnie bada DNA 

bezpośrednio, aby ustalić, czy obecny jest gen wywołujący zaburzenie. Twój lekarz może skierować 

Ciebie lub członka rodziny do badań genetycznych z różnych powodów, szczególnie jeśli Ty 

* Czy jesteś zdrową osobą z rodzinną historią zaburzeń recesywnych i myślisz o urodzeniu dziecka? 

* Czy ciężarna kobieta ma powyżej 35 lat? 

* Czy osoba dotknięta chorobą i musi potwierdzić diagnozę. 

* Czy zdrowa osoba jest zaniepokojona niektórymi dziedzicznymi zaburzeniami w twojej rodzinie, 

takimi jak rak piersi lub pląsawica Huntingtona. 

* Mieć niemowlę, które jest zagrożone (ponieważ jego rodzice są znanymi lub podejrzanymi 

nosicielami). 

Ogólne testy 

Każda osoba na świecie nosi jeden lub więcej alleli powodujących chorobę genetyczną. Większość z 

nas nigdy nie wie, które allele lub ile nosimy. Jeśli masz członka rodziny dotkniętego rzadkim 

zaburzeniem genetycznym, szczególnie autosomalnym dominujące zaburzenie z niepełną penetracją 

lub opóźnionym początkiem, możesz być bardzo zaniepokojony tym, które allele nosisz. Osoby 

aktualnie nie dotknięte niektórymi zaburzeniami mogą szukać badań genetycznych, aby dowiedzieć 

się, czy są nosicielami. Większość testów obejmuje próbkę krwi, ale niektóre są wykonywane za 

pomocą zwykłego wacika do policzka, aby uchwycić kilka komórek skóry. 

Testy prenatalne 

Rozpoznanie prenatalne jest powszechnie stosowane u nienarodzonych dzieci kobiet w wieku powyżej 

35 lat, ponieważ kobiety te częściej niż młodsze kobiety mają dzieci z zaburzeniami chromosomowymi. 

Testy prenatalne mają na celu umożliwienie parom podejmowania decyzji o leczeniu, które ma być 

podawane w czasie ciąży lub po porodzie chorego niemowlęcia. Amniocenteza i badanie kosmówki. W 

celu ostatecznego rozpoznania zaburzenia genetycznego testowanie wymaga obecności tkanki 

dotkniętej chorobą osoby. Dwa powszechne testy prenatalne stosowane w celu uzyskania tkanki 

płodowej do badań to próbkowanie kosmówki kosmówki (CVS) i amniopunkcja. Oba testy wymagają 

ultradźwięków, aby dokładnie kierować instrumentami używanymi do uzyskania próbek  

* CVS zazwyczaj wykonuje się późno w pierwszym trymestrze ciąży (tygodnie 8 do 12). Cewnik jest 

wkładany dopochwowo i kierowany do zewnętrznej warstwy łożyska, zwanej chorią kosmówkową. 

Łagodne ssanie służy do zebrania niewielkiej próbki tkanki kosmówkowej. Tkanka łożyska powstaje z 



płodu, nie z matki, więc zebrane komórki dają dokładny obraz liczby chromosomów płodu i profilu 

genetycznego. Zaletą CVS jest to, że można to zrobić wcześniej niż większość innych testów 

prenatalnych; jest niezwykle dokładny; a ponieważ uzyskuje się stosunkowo dużą próbkę, wyniki są 

szybko uzyskiwane. CVS wiąże się jednak z nieco wyższym odsetkiem poronień, a rzadko u niemowląt 

poddawanych CVS występują deformacje kończyn. 

* Amniopunkcja jest zwykle wykonywana na początku drugiego trymestru ciąży (tygodnie 12 do 16). 

Amniopunkcja jest stosowana do uzyskania próbki płynu owodniowego, który otacza rosnący płód, 

ponieważ płyn owodniowy zawiera komórki płodowe (komórki skóry, które uległy złuszczeniu), które 

można zbadać w celu przeprowadzenia badań prenatalnych. Płyn jest pobierany bezpośrednio z macicy 

za pomocą igły wprowadzonej przez brzuch. Ponieważ komórki płodowe w płynie mają bardzo niskie 

stężenie, komórki muszą być hodowane w laboratorium, aby dostarczyć wystarczającej ilości tkanki do 

testowania, co sprawi, że rezultaty będą powolne (około jednego do dwóch tygodni). Jednak po ich 

uzyskaniu wyniki są dokładne, a powikłania po zabiegu (takie jak poronienie) są rzadkie. 

Ultradźwięk 

Technologia ultradźwiękowa umożliwia lekarzom wizualne badanie rosnącego płodu wraz z jego 

rdzeniem kręgowym, mózgiem i wszystkimi narządami. Ultradźwięki kierują fale dźwiękowe o 

wyjątkowo wysokiej częstotliwości przez brzuszną ścianę matki. Fale dźwiękowe odbijają się od płodu 

i wracają do odbiornika, który następnie przekształca "obraz" fali dźwiękowej w obraz wizualny. Nowe 

technologie ultradźwiękowe obejmują potężne komputery, które łączą trójwymiarowy obraz, dając 

niesamowicie ostre zdjęcia twarzy i części ciała. Ultradźwięki są zwykle stosowane do diagnozowania 

zaburzeń genetycznych, które są związane z cechami fizycznymi lub deformacjami. Jednak niektóre 

zaburzenia chromosomowe, takie jak zespół Downa, mogą być również tymczasowo diagnozowane za 

pomocą ultradźwięków. Ultradźwięki można stosować w dowolnym czasie w czasie ciąży i jest 

całkowicie nieinwazyjna, z małym lub żadnym ryzykiem dla matki lub dziecka. 

Przesiew noworodka 

Niektóre zaburzenia genetyczne można leczyć za pomocą ograniczeń żywieniowych. Dlatego wszystkie 

noworodki w Stanach Zjednoczonych są testowane pod kątem dwóch powszechnych, wysoce 

uleczalnych zaburzeń genetycznych: fenyloketonurii i galaktozemii. Oba te zaburzenia są autosomalne 

recesywne. 

* Fenyloketonuria powoduje upośledzenie umysłowe z powodu narastania fenyloalaniny 

(aminokwasu, który jest częścią normalnej diety) w mózgu dotkniętych osób. Dieta uboga w 

fenyloalaninę pozwala takim osobom żyć bezobjawowo. (To zaburzenie i możliwość kontrolowania go 

jest powodem, dla którego niektóre dietetyczne coli zawierają etykiety ostrzegawcze dotyczące 

zawartości fenyloalaniny.) Fenyloketonuria występuje raz na każde 10.000 do 20 000 urodzeń. 

* Galaktozemia jest zaburzeniem podobnym do fenyloketonurii, które wynika z niezdolności do 

rozbicia jednego z produktów laktozy (cukru mlecznego). Dieta bez laktozy pozwala dotkniętym 

chorym na życie bez objawów. Nieleczony galaktozemia powoduje uszkodzenie mózgu, niewydolność 

nerek i wątroby, a często również śmierć. Galaktozemia występuje raz na każde 45 000 urodzeń. 

Testowanie tych dwóch zaburzeń nie jest w rzeczywistości testem genetycznym; raczej testy mają na 

celu wykrycie obecności nienormalnych ilości fenyloalaniny lub galaktozy - fenotypów zaburzeń. 



Mutacje i choroby dziedziczne  

Pomimo tego, co myślisz, mutacja to dobra rzecz. Mutacja, która jest po prostu zmianą genetyczną, 

jest odpowiedzialna za wszystkie zmiany fenotypowe. Różnice w kolorach kwiatów i wysokości roślin, 

smak różnych odmian jabłek, różnice między rasami psów, jak je nazywacie - naturalnym procesem, 

który wytworzył wszystkie te różne fenotypy, była mutacja. Mutacja pojawia się cały czas, 

spontanicznie i prawie losowo. Ale podobnie jak wiele dobrych rzeczy mutacja może być również zła. 

Może zakłócać normalną aktywność genów i powodować choroby, takie jak rak i wady wrodzone. W 

tym rozdziale odkryjesz, co powoduje mutacje, jak DNA może się naprawić w obliczu mutacji i jakie są 

konsekwencje niepowodzenia prób naprawy. 

Zaczynając od typów mutacji 

Mutacje dzielą się na dwie główne kategorie, a rozróżnienie między nimi jest ważne, o czym należy 

pamiętać: 

* Mutacje somatyczne: Mutacje w komórkach organizmu, które nie wytwarzają jaj ani plemników. 

Mutacje, które występują w komórkach somatycznych, nie są dziedziczne - to znaczy, zmiany nie mogą 

być przekazywane z rodzica na potomstwo - ale mają wpływ na osobę z mutacją. 

* Mutacje komórek zarodkowych: Mutacje w komórkach płciowych prowadzące do powstania 

zarodka. W przeciwieństwie do mutacji somatycznych, mutacje komórek zarodkowych często nie 

wpływają na rodzica. Zamiast tego wpływają na potomstwo osoby z mutacją i są dziedziczne od tego 

czasu. Niektóre zaburzenia mają elementy mutacji zarówno somatycznej, jak i komórkowej 

(dziedzicznej). 

Wiele nowotworów występujących w rodzinach powstaje w wyniku mutacji somatycznych u osób, 

które już są podatne na tę chorobę z powodu mutacji odziedziczonych po jednym lub obojgu rodzicach. 

Zarówno mutacje somatyczne, jak i komórki zarodkowe zwykle pojawiają się, w sensie ogólnym, z 

powodu 

* Podstawienia jednej zasady dla drugiej: Podstawienia są czasami nazywane mutacjami punktowymi. 

Zwykle dotyczy to tylko jednej błędnej bazy, chociaż czasami zmieniana jest zarówno baza, jak i jej 

uzupełnienie. Ten rodzaj mutacji dzieli się dalej na dwie kategorie: 

• Mutacja przejścia: Gdy podstawa puryny jest podstawiona dla innej puryny lub jedna pirymidyna jest 

podstawiona dla drugiej pirymidyny. Mutacje przejściowe są najczęstszą formą błędów zastępowania. 

• Mutacja transwersji: gdy puryn zastępuje pirymidynę (lub vice versa). 

* Insercje i delecje jednej lub więcej zasad: Gdy do nici dodawana jest dodatkowa baza, błąd nazywany 

jest wstawieniem. Upuszczenie bazy jest uważane za usunięcie. Insercje i delecje są najczęstszymi 

formami mutacji. 

Kiedy zmiana zachodzi w obrębie genu, zarówno insercje jak i delecje powodują zmianę w sposobie 

odczytu kodu genetycznego podczas translacji. Tłumaczenie polega na czytaniu kodu genetycznego w 

trzyliterowych partiach, więc gdy jedna lub dwie bazy są dodawane lub usuwane, ramka odczytu jest 

przesunięta. Ta mutacja zmiany ramki powoduje całkowicie odmienną interpretację tego, co mówi kod 

i wytwarza całkowicie inną nić aminokwasową. Jak można sobie wyobrazić, skutki te mają katastrofalne 

konsekwencje, ponieważ nie powstaje oczekiwany produkt genowy. Jeśli trzy bazy zostały dodane lub 

usunięte, nie ma to wpływu na ramkę odczytu. Wynikiem insercji lub delecji w trzech podstawach, 



nazywanej mutacją w ramce, jest dodanie jednego aminokwasu (insercja) lub utrata (delecja). Mutacje 

w ramce mogą być równie złe jak mutacje zmiany ramki.  

Odkrywanie przyczyn mutacji 

Mutacje mogą wystąpić z całego zestawu powodów. Ogólnie jednak przyczyny mutacji są przypadkowe 

lub spowodowane ekspozycją na czynniki zewnętrzne, takie jak substancje chemiczne lub 

promieniowanie. W następnych rozdziałach zagłębię się w każdą z tych przyczyn. 

Spontaniczne mutacje 

Spontaniczna mutacja zachodzi losowo i bez jakiegokolwiek popędu z jakiejś przyczyny zewnętrznej. 

To naturalne, normalne zjawisko. Ponieważ ogromna większość twojego DNA nie koduje niczego, 

większość spontanicznej mutacji pozostaje niezauważona (sprawdź Rozdział 11 po więcej szczegółów 

na temat twojego niekodującego "śmieciowego" DNA). Ale gdy mutacja zachodzi w obrębie genu, 

funkcję genu można zmienić lub przerwać. Zmiany te mogą następnie powodować niepożądane skutki 

uboczne. Naukowcy koncentrują się na liczeniu, sortowaniu i określaniu ilościowym, i nie ma to wpływu 

na mutacje. Spontaniczne mutacje mierzy się w następujący sposób: 

* Częstotliwość: Mutacje są czasami mierzone przez częstotliwość występowania. Częstotliwość to 

liczba zdarzeń występujących w grupie osób. Kiedy słyszysz, że u pewnej liczby osób występuje 

konkretny allel powodujący chorobę, wyrażana liczba jest częstotliwością. Na przykład hemofilię 

związaną z chromosomem X szacuje się w jednym badaniu na 13 przypadków na 100 000 mężczyzn. 

* Tempo: Inny sposób patrzenia na mutacje jest w ramach tempa, podobnie jak liczba mutacji 

występujących w rundzie podziału komórki lub mutacji na gametę lub na pokolenie. Wskaźniki mutacji 

wydają się różnić w dużym stopniu od organizmu do organizmu. Nawet w obrębie gatunku wskaźniki 

mutacji różnią się w zależności od badanej części genomu. Niektóre przekonujące badania pokazują, 

że wskaźnik mutacji zmienia się zależnie od płci i że wskaźniki mutacji są wyższe u mężczyzn niż u 

kobiet. Bez względu na to, jak jest oglądany, spontaniczna mutacja zachodzi w stałym, ale bardzo 

niskim tempie (jak około jednego na milion gamet). 

Większość spontanicznych mutacji pojawia się w wyniku błędów popełnionych podczas replikacji 

 Istnieją trzy główne źródła błędów podczas replikacji: 

* Niedopasowane bazy, które są pomijane podczas korekty 

*  Strand slipy, które prowadzą do usunięcia lub wstawienia 

* Spontaniczne, ale naturalne zmiany chemiczne, które powodują nieprawidłowe odczytanie zasad 

podczas replikacji, co prowadzi do zastąpień lub delecji 

Niedopasowania podczas replikacji 

Zazwyczaj błędy popełniane podczas replikacji są wychwytywane i naprawiane przez polimerazę DNA. 

Polimeraza DNA ma za zadanie odczytywanie szablonu, dodawanie odpowiedniej bazy uzupełniającej 

do nowego pasma, a następnie korektę nowej bazy przed przejściem do następnej bazy na szablonie. 

Polimeraza DNA może wycinać błędne bazy i zastępować je, ale czasami błędna baza ucieka przed 

wykryciem. Taki błąd jest możliwy, ponieważ nie uzupełniające się zasady mogą tworzyć wiązania 

wodorowe przez tak zwane parowanie wahań. 

* Pomiędzy tyminą i guaniną bez żadnych modyfikacji żadnej z zasad (ponieważ te nie uzupełniające 

się zasady mogą czasami tworzyć wiązania w dziwnych miejscach). 



* Pomiędzy cytozyną a adeniną tylko wtedy, gdy adenina uzyskuje dodatkowy atom wodoru (zwany 

protonowaniem). 

Jeśli ekipy remontowe DNA nie zauważą błędu i go naprawią, a niedopasowana baza pozostanie na 

swoim miejscu, błąd zostanie utrwalony po kolejnej rundzie replikacji. Błędna baza jest odczytywana 

jako część nici matrycy, a jej dopełnienie jest dodawane do nowo replikowanej nici przeciwnej. Tak 

więc mutacja jest trwale dodawana do struktury danego DNA. 

Strąki strąków 

Obydwie nici DNA są kopiowane mniej więcej w tym samym czasie podczas replikacji. Czasami część 

jednej nici (albo szablon lub nowo syntetyzowane nici) może utworzyć pętlę w procesie zwanym 

poślizgiem pasma. Poślizg Strandów jest związany z powtarzającymi się podstawami. Kiedy jedna baza 

jest powtarzana więcej niż pięć razy z rzędu (na przykład AAAAAA) lub gdy dowolna liczba zasad jest 

powtarzana wielokrotnie (na przykład AGTAGTAGT), porzucanie pasma podczas replikacji jest znacznie 

bardziej prawdopodobne. W niektórych przypadkach błędy powodują dużą zmienność w 

niekodowaniu, niezdrowym DNA i zmienności są przydatne do określania indywidualnej tożsamości; to 

jest podstawa do pobierania odcisków palców DNA. Kiedy powtórzą się sekwencje w obrębie genów, 

dodanie nowych powtórzeń prowadzi do silniejszego działania genu. Ten efekt wzmacniający, zwany 

przewidywanie, występuje w zaburzeniach genetycznych, takich jak choroba Huntingtona. Innym 

problemem generowanym przez powtarzające się bazy jest nierówne przejście. Podczas mejozy, 

homologiczne chromosomy mają dokładnie wyrównać, tak, że wymiana informacji jest równa i nie 

zakłóca genów. Nierówne krzyżowanie zachodzi, gdy wymiana między chromosomami powoduje 

nierówne ilości materiału zamienione. Powtarzające się sekwencje powodują nierówne crossover, 

ponieważ jest tak wiele podobnych podstaw, które pasują. Identyczne zasady mogą być 

dopasowywane na wiele różnych sposobów, które powodują niedopasowanie w innym miejscu na 

chromosomie. Nierówne zdarzenia związane z krzyżowaniem się prowadzą do zmian chromosomów 

na dużą skalę. Chromosomy w komórkach dotkniętych rakiem są również podatne na błędy 

krzyżowania. 

Spontaniczne zmiany chemiczne 

DNA może ulegać spontanicznym zmianom w jego chemii, które powodują zarówno delecje, jak i 

substytucje. DNA naturalnie traci czasem zasady purynowe w procesie zwanym apurination. 

Najczęściej purynę utracono, gdy pękła więź między adeniną a cukrem, deoksyrybozą. Kiedy puryna 

jest tracona, replikacja traktuje miejsce zajmowane przez osierocony cukier, tak jakby nigdy nie 

zawierała podstawy, co powodowało delecję. Deaminacja jest kolejną zmianą chemiczną, która 

występuje naturalnie w DNA. Dzieje się tak, gdy grupa aminowa (składająca się z atomu azotu i dwóch 

wodorów, NH2) jest tracona z zasady. Rysunek  

 



pokazuje etapy deaminacji przed i po. Kiedy cytozyna traci swoją grupę aminową, przekształca się w 

uracyl. Uracyl normalnie nie występuje w DNA, ponieważ jest składnikiem RNA. Jeśli uracyl pojawi się 

w nici DNA, replikacja zastąpi uracyl tyminą, tworząc błąd substytucji. Dopóki nie zostanie odcięty i 

wymieniony podczas naprawy, uracyl działa jako szablon podczas replikacji i paruje z adeniną. 

Ostatecznie, co było parą C-G przechodzi w parę A-T. 

Indukowane mutacje 

Indukowane mutacje wynikają z narażenia na niektóre czynniki zewnętrzne, takie jak chemikalia lub 

promieniowanie. Prawdopodobnie nie dziwi cię, że wiele chemikaliów może spowodować mutację 

DNA. Substancje rakotwórcze (substancje chemiczne powodujące raka) nie są rzadkie; chemikalia w 

dymie papierosowym są prawdopodobnie największymi sprawcami. Oprócz substancji chemicznych, 

które powodują mutacje, źródła promieniowania, od promieniowania rentgenowskiego po światło 

słoneczne, są również mutagenne. Mutagenem jest każdy czynnik, który powoduje wzrost częstości 

mutacji. Mutageny mogą, ale nie muszą, mieć efekt fenotypowy - zależy to od tego, na którą część DNA 

ma wpływ. Poniższe sekcje obejmują dwie główne kategorie mutagenów: chemikalia i 

promieniowanie. Każdy powoduje inne uszkodzenie DNA. 

Chemiczne mutageny 

Zdolność chemikaliów do powodowania trwałych zmian w DNA organizmów została odkryta przez 

Charlotte Auerbach w latach czterdziestych XX wieku (patrz pasek boczny "Chemia mutacji" dla pełnej 

historii). Istnieje wiele rodzajów mutagenicznych substancji chemicznych; poniższe sekcje odnoszą się 

do czterech najczęściej spotykanych. 

Podstawowe analogi 

Analogi zasad to chemikalia, które są strukturalnie bardzo podobne do zasad normalnie występujących 

w DNA. Analogi zasad mogą zostać włączone do DNA podczas replikacji z powodu ich strukturalnego 

podobieństwa do normalnych zasad. Jeden podstawowy analog, 5-bromouracyl, jest prawie 

identyczny z tyminą podstawową. Najczęściej 5-bromouracyl (znany również jako 5BU) zostaje 

włączony jako substytut tyminy i jako taki jest połączony z adeniną. Problem powstaje, gdy DNA 

ponownie replikuje 5-bromouracyl jako część nici matrycy; 5BU jest pomylony z cytozyną i dostaje 

pomyłkę guanina. Seria wydarzeń wygląda następująco: 5-bromouracyl włącza się tam, gdzie kiedyś 

była tymina, więc T-A staje się 5BU-A. Po jednej rundzie replikacji para ma wartość 5BU-G, ponieważ 

5BU jest podatna na zmiany chemiczne, które czynią ją naśladującą cytozynę, która jest zwykle 

połączona z guaniną. Po drugiej replikacji para kończy się jako C-G, ponieważ 5BU nie znajduje się w 

prawidłowym DNA. Tak więc, A-T kończy się jako para C-G. Inną klasą analogów bazowych, które 

zakłócają normalne parowanie zasad, są deaminatory. Deaminacja jest normalnym procesem, który 

powoduje spontaniczną mutację; jednak pojawiają się problemy, ponieważ dezaminację można 

przyspieszyć, gdy komórki są narażone na działanie chemikaliów, które selektywnie wybijają grupy 

aminowe przekształcające cytoiny w uracyle. 

Środki alkilujące 

Podobnie jak analogi zasad, czynniki alkilujące wywołują błędy między podstawami. Środki alkilujące, 

takie jak chemiczny gaz musztardowy, dodają grupy chemiczne do istniejących baz tworzących DNA. 

W konsekwencji zmienione zasady parują z niewłaściwym dopełnieniem, wprowadzając mutację. 

Niespodziewanie, środki alkilujące są często stosowane do zwalczania raka w ramach chemioterapii; 

Wersje terapeutyczne środków alkilujących mogą hamować wzrost raka poprzez zakłócanie replikacji 

DNA w szybko dzielących się komórkach nowotworowych. 



Niezwykle reaktywne formy tlenu 

Niektóre formy tlenu, zwane wolnymi rodnikami, są niezwykle reaktywne, co oznacza, że łatwo reagują 

z innymi chemikaliami. Tlenki te mogą bezpośrednio uszkadzać DNA (powodując pękanie nici) lub mogą 

przekształcać zasady w nowe niepożądane związki chemiczne, które podobnie jak większość innych 

mutagenów chemicznych, powodują zaburzenia podczas replikacji. Wolne rodniki tlenu występują 

normalnie w twoim ciele jako produkt metabolizmu, ale przez większość czasu nie powodują żadnych 

problemów. Niektóre czynności, takie jak palenie papierosów i wysoka ekspozycja na promieniowanie, 

zanieczyszczenia i środki przeciw chwastom, zwiększają liczbę wolnych rodników w twoim systemie do 

niebezpiecznego poziomu. 

Czynniki interkalujące 

Wiele różnych chemikaliów klina się pomiędzy stosami baz tworzącymi podwójną helisę, zakłócając 

kształt podwójnej helisy. Substancje chemiczne o płaskich strukturach pierścieniowych, takie jak 

barwniki, są podatne na dopasowywanie się między zasadami w procesie zwanym interkalacją. 

Czynniki interkalujące tworzą wybrzuszenia w podwójnej helisie która często powoduje wstawienia lub 

usunięcia podczas replikacji, co w włącz powodują mutacje zmiany ramki. 

Promieniowanie 

Promieniowanie uszkadza DNA na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, promieniowanie może rozbić 

nici podwójnej helisy przez wybijanie wiązań między cukrami i fosforanami (patrz rozdział 6, aby 

zobaczyć, w jaki sposób sploty są łączone). Jeśli złamie się tylko jedno pasmo, uszkodzenie można łatwo 

naprawić. Ale gdy złamane zostaną dwie nici, można utracić duże części chromosomu; tego rodzaju 

straty mogą wpływać na komórki rakowe i powodować wady wrodzone. Po drugie, promieniowanie 

powoduje mutację poprzez tworzenie dimerów. Dimery (dwuznaczne, czyli mer) oznaczają niechciane 

wiązania między dwiema podstawami ułożonymi jeden na drugim (po tej samej stronie spirali niż po 

przeciwnych stronach). Najczęściej powstają, gdy wiążą się ze sobą dwie tyminy w sekwencji DNA. 

Dimery tyminowe mogą być naprawione, ale jeśli uszkodzenie jest rozległe, komórka umiera. Kiedy 

dimery nie są naprawiane, mechanizm replikacji DNA zakłada, że obecne są dwie tyminy i 

wprowadzane są dwa adeniny. Niestety, cytozyna i tymina mogą również tworzyć dimery, więc 

domyślna strategia naprawy czasami wprowadza mutację. 

Wobec Konsekwencji Mutacji 

Kiedy gen ulega mutacjom, a mutację przekazuje się następnemu pokoleniu, nowa, zmutowana wersja 

genu jest uważana za nowy allel. Allele to po prostu alternatywne formy genów. W przypadku 

większości genów istnieje wiele alleli. Efekty mutacji, które tworzą nowe allele, są porównywane z 

fizycznymi (fenotypowymi) efektami mutacji. Jeśli mutacja nie działa, jest uważana za cichą. Większość 

cichych mutacji wynika z nadmiarowości kodu genetycznego. Kod jest zbędny w tym sensie, że wiele 

kombinacji zasad ma identyczne znaczenie Czasami mutacje powodują, że podczas translacji 

wprowadzany jest zupełnie inny aminokwas. Mutacje, które faktycznie zmieniają kod są nazywane 

mutacjami missense. Mutacja nonsens pojawia się, gdy wiadomość o zatrzymaniu tłumaczenia 

(nazywana jest kodonem stop) zostaje wprowadzona w środek sekwencji. Wprowadzenie kodonu stop 

zwykle oznacza, że gen przestaje działać całkowicie. Mutacje są często dzielone na dwa typy: 

* Neutralny: Gdy aminokwas wyprodukowany ze zmutowanego genu nadal tworzy w pełni 

funkcjonalne, normalne białko 

* Zmiana funkcjonalna: Kiedy powstaje nowe białko, które reprezentuje zmianę funkcji genu. Zmiany 

funkcji spowodowane mutacjami mogą być zyskami lub stratami. Mutacja wzmocnienia funkcji tworzy 



zupełnie nową cechę lub fenotyp. Czasami nowa cecha jest nieszkodliwa, jak nowy kolor oczu. W 

innych przypadkach przyrost jest zdecydowanie szkodliwy i zazwyczaj autosomalny dominujący, 

ponieważ gen produkuje nowe białko, które faktycznie robi coś (część zysku z funkcji). Mimo że istnieje 

tylko jedna kopia nowego allelu, jego działanie jest zauważalne i dlatego jest uważane za dominujące 

nad oryginalnym, niezmutowanym allelem. Jeśli mutacja powoduje, że gen całkowicie przestaje 

funkcjonować lub w znacznym stopniu zmienia normalne funkcjonowanie, uznaje się to za mutację 

powodującą utratę funkcji. Wszystkie mutacje nonsensowne są mutacjami powodującymi utratę 

funkcji, ale nie wszystkie mutacje powodujące utratę funkcji są wynikiem mutacji nonsensownych. 

Przydatność białka wytworzonego z określonego genu może zostać utracona nawet wtedy, gdy nie 

dodano przedwcześnie kodonu stop. Insercje i delecje często są mutacjami powodującymi utratę 

pozycji, ponieważ powodują przesunięcia ramek. Frameshifts powodują, że nowy komplet 

aminokwasów jest zestawiony z nowego zestawu instrukcji. Przez większość czasu te nowe białka są 

bezużyteczne i niefunkcjonalne. Mutacje powodujące utratę funkcji są zwykle recesywne, ponieważ 

normalny, niezmutowany allel wciąż wytwarza produkt, zwykle wystarczający do zrekompensowania 

zmutowanego allelu. Mutacje powodujące utratę funkcji są wykrywane tylko wtedy, gdy osoba jest 

homozygotyczna pod względem mutacji i w ogóle nie tworzy żadnego funkcjonalnego produktu genu. 

Opcje oceny naprawy DNA 

Mutacje w twoim DNA można naprawić na cztery główne sposoby: 

* Niedopasowanie naprawy: znalezione, usunięte i zastąpione niewłaściwymi podstawami właściwą, 

uzupełniającą podstawą. Przez większość czasu polimeraza DNA, enzym, który pomaga w tworzeniu 

nowego DNA, natychmiast wykrywa niedopasowane zasady wprowadzone przez pomyłkę podczas 

replikacji. Polimeraza DNA może tworzyć kopie zapasowe i korygować błąd bez utraty rytmu. Ale jeśli 

niedopasowana baza zostanie wprowadzona w inny sposób (na przykład przez przypadki pasmowe), 

zestaw enzymów, które stale badają podwójną nić w celu wykrycia wybrzuszenia lub przewężenia, 

sygnalizuje niedopasowaną parę zasad. Niedopasowane enzymy naprawcze mogą wykryć wszelkie 

różnice między szablonem a nowo syntetyzowanym nici, więc wykreślają niewłaściwą podstawę i, 

wykorzystując pasmo szablonu jako przewodnik, wstaw prawidłową podstawę. 

* Bezpośrednia naprawa: Bazy zmodyfikowane w pewien sposób (np. Gdy utlenianie przekształca bazę 

w jakąś nową formę) są konwertowane z powrotem do swoich pierwotnych stanów. Bezpośrednie 

enzymy naprawcze poszukują zasad, które zostały przekształcone w pewne nowe związki chemiczne, 

zwykle przez dodanie jakiejś niechcianej grupy atomów. Zamiast używać mechanizmu wycinania i 

wklejania, enzymy obcinają atomy, które nie należą, przekształcając bazę z powrotem do pierwotnej 

formy. 

* Naprawy zasadowo-wycinające: wycięcia podstawy i wycięcia nukleotydów (sprawdź następny 

punkt) działają w podobny sposób. Wycięcia podstawowe pojawiają się, gdy znaleziona zostanie 

niechciana baza. Specjalistyczne enzymy rozpoznają uszkodzenia, a baza zostaje odcięta i zastąpiona 

właściwą. 

* Naprawa wycinków nukleotydów: Wycinanie nukleotydów oznacza, że cały nukleotyd (a czasem 

także kilka otaczających nukleotydów) zostaje usunięty za jednym razem. Kiedy czynniki interkalujące 

lub dimery zniekształcają podwójną helisę, mechanizmy naprawy wycinania nukleotydów wkraczają, 

aby wyciąć część nici, usuwają uszkodzenia i syntetyzują świeży DNA w celu zastąpienia uszkodzonego 

odcinka. Podobnie jak w przypadku wycinania bazy, wyspecjalizowane enzymy rozpoznają uszkodzoną 

część DNA. Uszkodzona sekcja jest usuwana, a nowo syntezowane DNA jest kładzione, aby ją zastąpić. 

W wycinaniu nukleotydów podwójna helisa jest otwierana, podobnie jak podczas replikacji. Szkielet 

cukrowo-fosforanowy uszkodzonego pasma jest rozbijany w dwóch miejscach, aby umożliwić 



usunięcie całej części pasma. Polimeraza DNA syntetyzuje nową sekcję, a ligaza DNA uszczelnia przerwy 

w nici, aby zakończyć proces naprawy. 

Badanie wspólnych chorób dziedzicznych 

Mimo że mutacja jest częstym zjawiskiem, większość chorób dziedzicznych pocieszająco rzadkie. 

Choroby dziedziczne są często recesywne i pojawiają się tylko wtedy, gdy dana osoba jest 

homozygotyczna pod względem cechy. Choroby dziedziczne nie są jednak nieistniejące. Poniższe sekcje 

zawierają szczegółowe informacje na temat trzech stosunkowo powszechnych dziedzicznych chorób. 

Zwłóknienie torbielowate 

Najczęstszym dziedzicznym zaburzeniem u rasy kaukaskiej w Stanach Zjednoczonych jest 

mukowiscydoza (CF); to autosomalne zaburzenie recesywne występuje u około jednego na 3000 

urodzeń. Mutacje (może być kilka), które powodują mukowiscydozę, występują w genie 

zlokalizowanym na chromosomie 7. Osoby dotknięte CF wytwarzają gęsty, lepki śluz w płucach, jelitach 

i trzustce. Gen odpowiedzialny za CF, zwany genem transmembranowego regulującego 

przewodnictwo mukowiscydozy (lub CFTR w skrócie), normalnie kontroluje przechodzenie soli przez 

błony komórkowe. Woda naturalnie przenosi się na obszary, gdzie sól jest bardziej skoncentrowana, 

więc ruch soli z jednego miejsca na drugie wpływa na ilość wody w częściach ciała. U osób z 

mukowiscydozą usuwanie soli z organizmu (przez pot) jest wyjątkowo wysokie. W rezultacie płuca, 

trzustka i układ trawienny nie mogą zatrzymać wystarczającej ilości wody, aby rozcieńczyć śluz zwykle 

znajduje się w tych systemach, więc śluz wytwarzany przez osoby dotknięte przez CF jest niezwykle 

gruby. Nagromadzenie grubych bloków śluzu przepuszcza kanały i utrudnia usuwanie odpadów, 

powodując ciężkie oddychanie i trudności trawienne oraz wysoką podatność na choroby układu 

oddechowego. CF jest diagnozowany na dwa sposoby: 

* Osoby, które mogą być nosicielami zmutowanego allelu, mogą być badane genetycznie 

* Dzieci dotknięte chorobą są diagnozowane przez "test potu". Ich pot jest testowany pod kątem 

zawartości soli, a nienaturalnie wysokie ilości soli wskazują, że dziecko cierpi na tę chorobę. 

CF jest celem terapii genowej, ale jest odporny na wyleczenie. Większość dotkniętych chorobą osób 

musi przez całe życie poddawać się terapii polegającej na tym, że ktoś walnie na klatce piersiowej, aby 

usunąć śluz z płuc przez kaszel. Rokowanie w przypadku CF znacznie się poprawiło, jednak większość 

osób dotkniętych tą chorobą nie żyje znacznie dłużej niż 30 lat. 

Anemia sierpowata 

Niedokrwistość sierpowata jest najczęstszym zaburzeniem genetycznym wśród Afroamerykanów w 

Stanach Zjednoczonych - na tę autosomalną recesywną chorobę wpływa w przybliżeniu jeden na 400 

urodzeń. Mutacja odpowiedzialna za sierpowatą komórkę znajduje się w chromosomie 11, genie 

odpowiedzialnym za wytwarzanie jednej części kompleksu białkowego, który tworzy hemoglobinę. W 

przypadku komórki sierpowatej jedna baza jest zmutowana z adeniny do tyminy (transwersja). Błąd 

powoduje zmianę jednego aminokwasu dodanego podczas translacji z kwasu glutaminowego do 

waliny, tworząc białko, które fałduje się nieprawidłowo i nie może skutecznie przenosić tlenu. 

Czerwone krwinki osób dotkniętych sierpowatą komórką przyjmują charakterystyczny sierpowy kształt 

choroby, gdy poziom tlenu w organizmie jest niższy niż zwykle (często w wyniku ćwiczeń aerobowych). 

Sierpniowe wydarzenie ma skutek uboczny powodujący tworzenie się skrzepów krwi w mniejszych 

naczyniach krwionośnych (naczyniach włosowatych) w całym ciele. Tworzenie się skrzepów jest 

niezwykle bolesne, a także powoduje uszkodzenia tkanek wrażliwych na niedotlenienie. Osoby ze 



zwięzłem sierpowatym są podatne na niewydolność nerek, jednak przy dobrej opiece medycznej 

większość osób dotkniętych chorobą powinna żyć w wieku średnim (40-50 lat). 

Tay-Sachs 

Autosomalne zaburzenie recesywne, Tay-Sachs jest postępującą, śmiertelną chorobą układu 

nerwowego i jest niezwykle powszechne wśród osób pochodzących z aszkenazyjskiego 

(wschodnioeuropejskiego) pochodzenia żydowskiego. Jedna na 30 do 40 osób pochodzenia 

żydowskiego jest nosicielem Tay-Sachs. Francuscy Kanadyjczycy i osoby z pochodzenia Cajun 

(południowa Luizjana) są często nosicielami zmutowanego allelu. Mutacja, która powoduje Tay-Sachs, 

znajduje się w genie kodującym enzym heksozoaminidazę A (HEXA). Normalnie twoje ciało rozkłada 

klasę tłuszczów zwanych gangliozydami. Kiedy HEXA jest zmutowana, normalny metabolizm 

gangliozydów zatrzymuje się, a tłuszcze gromadzą się w mózgu, powodując uszkodzenia. Dzieci 

dziedziczące dwie kopie dotkniętego allelu są normalne od urodzenia, ale wraz z narastaniem ich ilości 

w mózgu, dzieci te stają się ślepe, głuche, upośledzone umysłowo i ostatecznie sparaliżowane. 

Większość dzieci z Tay-Sachs nie przeżywa dłużej niż 4 lata. W przeciwieństwie do niektórych zaburzeń 

metabolicznych, takich jak fenyloketonuria, zmiany w diecie nie zapobiegają nagromadzeniu się 

niepożądanej substancji chemicznej w organizmie. 



Genetyka raka 

Jeśli masz osobiste doświadczenia z rakiem, nie jesteś sam. Straciłem członków rodziny, 

współpracowników, studentów i przyjaciół w tej podstępnej chorobie - jest bardzo prawdopodobne, 

że ty też. Po drugie tylko w przypadku chorób serca, rak powoduje śmierć około 500 000 osób rocznie 

w samych Stanach Zjednoczonych, a około 1,3 miliona Amerykanów zostanie zdiagnozowanych z 

rakiem w 2005 roku. Rak jest chorobą genetyczną, która obejmuje wzrost i podział komórek. Na twoje 

prawdopodobieństwo zachorowania na raka wpływają twoje geny (geny odziedziczone po rodzicach) 

oraz twoje narażenie na niektóre chemikalia i promieniowanie. Czasami nowotwory powstają z 

przypadkowych, spontanicznych mutacji - zdarzeń, które są sprzeczne z wyjaśnieniem i nie mają 

wyraźnej przyczyny. W tym rozdziale dowiesz się, czym jest rak, genetyczną podstawą nowotworów 

oraz kilka szczegółów na temat najczęstszych rodzajów raka. 

Definiowanie raka 

Rak to w zasadzie podział komórek wymykający się spod kontroli. Jak wyjaśniam w części 2, cykl 

komórkowy jest zwykle starannie regulowanym procesem. Komórki rosną i dzielą się zgodnie z 

harmonogramem, który zależy od typu komórki. Komórki skóry rosną i dzielą się w sposób ciągły, 

ponieważ zastępowanie martwych komórek skóry jest niekończącą się pracą. Niektóre komórki 

wycofują się z cyklu komórkowego: komórki w twoim mózgu i układzie nerwowym nie biorą udziału w 

cyklu komórkowym; w okresie dorosłości nie dochodzi do wzrostu i podziału komórek. Z drugiej strony 

komórki nowotworowe nie przestrzegają zasad i mają własne, często przerażające plany i 

harmonogramy. 

Łagodne wzrosty 

Kiedy mówi się, że rak jest łagodny, komórki dzielą się w nienormalnie wysokim tempie, ale oczekuje 

się, że pozostaną w tym samym miejscu. Raki łagodne mają tendencję do wzrastania raczej powoli i 

powodują kłopoty z powodu tworzenia się guza. Ogólnie rzecz biorąc, guz jest dowolną masą 

nieprawidłowych komórek. Guzy powodują problemy, ponieważ zajmują przestrzeń i kompresują 

pobliskie narządy. Na przykład guz rosnący w pobliżu naczynia krwionośnego może ostatecznie odciąć 

przepływ krwi właśnie z powodu jego masy. Łagodne wzrosty czasami mogą zakłócać normalne 

funkcjonowanie organizmu, a nawet wpływać na geny poprzez zmianę produkcji hormonów. Ogólnie 

łagodne wzrosty charakteryzują się brakiem inwazyjności. Łagodny guz jest zwykle dobrze 

zdefiniowany z otaczającej tkanki, odsuwa inne tkanki na bok i może być łatwo przemieszczany. 

Komórki łagodnych guzów zazwyczaj wykazują silne podobieństwo do tkanek, z których zaczynają. Na 

przykład pod mikroskopem komórka z łagodnego raka skóry wygląda podobnie do normalnej komórki 

skóry. Inny rodzaj łagodnego wzrostu komórek nazywa się dysplazją, komórką o nienormalnym 

wyglądzie. Dysplazje nie są nowotworowe (to jest, nie dzielą się poza kontrolą), ale są niepokojące, 

ponieważ mają potencjał przejścia przez zmiany, które prowadzą do złośliwych nowotworów. Podczas 

badania pod mikroskopem dysplazja często ma powiększone jądra komórkowe i "nieuporządkowany" 

wygląd. Innymi słowy, mają nieregularne kształty i rozmiary w porównaniu do innych komórek tego 

samego typu. Komórki nowotworowe czasami zaczynają jako jeden rodzaj komórek (łagodne), ale jeśli 

nie są leczone, mogą z czasem stać się bardziej inwazyjnymi typami. Leczenie łagodnych wzrostów (w 

tym dysplazji) różni się znacznie w zależności od wielkości guza, jego potencjału wzrostu, lokalizacji 

wzrostu i prawdopodobieństwa, że zmiana komórki może prowadzić do złośliwości (inwazyjne formy 

raka, patrz następna sekcja) . Niektóre łagodne wzrosty kurczy się i znikają same, a inne wymagają 

chirurgicznego usunięcia. Niektóre narządy i tkanki są bardziej podatne na łagodne wzrosty. 

* Gruczoł prostaty, gruczoł w kształcie pierścienia, który otacza cewkę moczową u podstawy męskiego 

pęcherza, ma tendencję do powiększania się u starszych mężczyzn. 



* Komórki wyściółki kobiecej szyjki macicy, otwór do macicy, często wykazują dysplazję na długo przed 

rozwojem raka. 

* Guzy łagodne mogą tworzyć się w tkance piersiowej i macicy. 

Najlepszą obroną przeciwko łagodnym nowotworom (i wszelkim nowotworom) jest wczesne 

wykrywanie: 

* Mężczyźni powinni przechodzić coroczne badania kontrolne w kierunku prostaty, poczynając od 

wieku 50 lat. 

* Wszystkie kobiety powyżej 20 roku życia powinny wykonywać badania piersi co miesiąc. 

* Wszystkie kobiety powinny otrzymywać coroczne mammogramy od 40 roku życia. 

* Test oceny komórek kobiecej szyjki macicy, zwany rozmazem Pap, powinien być wykonywany co trzy 

do trzech lat, w zależności od wieku kobiety i wyników jej poprzednich badań. 

Nowotwory złośliwe 

Prawdopodobnie jedno z najbardziej przerażających słów, jakie lekarz może powiedzieć, jest 

"złośliwe". Złośliwość charakteryzuje się szybkim wzrostem komórek rakowych, inwazją w sąsiadujące 

tkanki i tendencją do przerzutów. Przerzuty występują, gdy komórki nowotworowe zaczynają rosnąć 

w innych częściach ciała oprócz pierwotnego miejsca guza; raki mają tendencję do przerzutów do kości, 

wątroby, płuc i mózgu. Podobnie jak łagodne wzrosty, nowotwory złośliwe tworzą guzy, ale nowotwory 

złośliwe są słabo określone z otaczającej tkanki - innymi słowy, trudno jest określić, gdzie kończy się 

guz i zaczyna się normalna tkanka. Złośliwe komórki wydają się bardzo różnić od komórek, z których 

powstają. Komórki złośliwych guzów często wyglądają bardziej jak tkanki z zarodków lub komórek 

macierzystych niż normalne "dojrzałe" komórki. Złośliwe komórki mają zwykle duże jądra, a same 

komórki są zwykle większe niż normalnie. Im bardziej anormalne są komórki, tym bardziej 

prawdopodobne jest, że guz może być inwazyjny i zdolny do przerzutów. Nowotwory złośliwe należą 

do jednej z pięciu kategorii w zależności od rodzaju tkanki, z której powstają: 

* Nowotwory są związane ze skórą, układem nerwowym, jelitem i tkanką układu oddechowego. 

* Mięsaki są związane z tkanką łączną (taką jak mięsień) i kością. 

* Białaczki (związane z mięsakami) to nowotwory krwi. 

* W gruczołach, które zwalczają infekcje, rozwijają się chłoniaki (węzły chłonne i gruczoły rozproszone 

w całym ciele). 

* Szpiczaki zaczynają się w szpiku kostnym. 

Rak może występować w zasadniczo dowolnej komórce ciała. Ciało ludzkie ma około 300 różnych 

typów komórek, a lekarze zidentyfikowali 200 form raka. Leczenie złośliwości różni się w zależności od 

umiejscowienia guza, stopnia inwazji, możliwości przerzutowania i wielu innych czynników. Leczenie 

może obejmować chirurgiczne usunięcie guza, otaczających tkanek i węzłów chłonnych (mało węzłów 

tkanki odpornościowej znajdujących się w rozproszonych miejscach na całym ciele). Chemioterapia 

(podawanie leków przeciwnowotworowych) i radioterapia mogą być również stosowane do zwalczania 

wzrostu inwazyjnych nowotworów 

Przerzut : rak w drodze 



Komórki w ciele pozostają w swoich normalnych miejscach z powodu fizycznych barier do wzrostu 

komórek. Jedna taka bariera nazywana jest blaszką podstawną. Podstawowa blaszka (lub błona 

podstawna) to cienka warstwa białek umieszczona pomiędzy warstwami komórek. Komórki 

przerzutowe produkują enzymy, które niszczą blaszkę podstawną i inne bariery pomiędzy typami 

komórek. Zasadniczo, komórki przerzutowe zjadają drogę przez dosłowne trawienie błon 

zaprojektowanych tak, aby powstrzymać komórki przed inwazją w przestrzeni drugiej osoby. Czasami 

te inwazje pozwalają komórkom przerzutowym dostać się do krwioobiegu, który przenosi komórki do 

nowych miejsc, w których mogą założyć sklep, aby rozpocząć nowy cykl wzrostu i inwazji. Inną 

konsekwencją złamania blaszki podstawowej jest to, że działanie pozwala nowotworom na ustawienie 

własnego zaopatrzenia w krew w procesie zwanym angiogenezą. Angiogeneza to tworzenie nowych 

naczyń krwionośnych do zaopatrywania komórek nowotworowych w tlen i składniki odżywcze. Guzy 

mogą nawet wydzielać swój własny wzrost czynniki sprzyjające procesowi angiogenezy. Dziwne, guzy 

pierwotne (pierwsze miejsce wzrostu nowotworu w organizmie) wydają się hamować angiogenezę w 

przerzutowej tkance. Po usunięciu guza pierwotnego kontrola ta jest uwalniana, a angiogeneza w 

przerzutach nowotworowych przyspiesza. Zwiększona angiogeneza oznacza, że guzy z przerzutami 

mogą zacząć rosnąć szybciej, rozpoczynając nową rundę leczenia. Badanie raka piersi w 2003 roku 

wykazało, że komórki, które zasadzają nasiona w celu przerzutowania, opuszczają pierwotne miejsca 

nowotworu bez mutacji, które, jak się uważa, tworzą przerzuty w pierwszej kolejności. Wędrujące 

komórki nabywają mutacje później, po tym, jak osiedlili się w nowych lokalizacjach. To odkrycie 

oznacza, że stary pogląd (wciąż znajdowany w większości podręczników) o tym, jak powstają przerzuty 

- krok po kroku, jedna mutacja w czasie, która zachodzi w pierwotnych komórkach nowotworowych - 

jest prawdopodobnie błędna. 

Rozpoznanie raka jako choroby DNA 

Zwykle cykl komórkowy jest regulowany przez wiele genów. Tak więc, u jego podstawy rak jest chorobą 

DNA. DNA ulega uszkodzeniu w wyniku mutacji, a mutacje mogą ostatecznie zająć fenotyp (cechę 

fizyczną) raka. Dobra wiadomość jest taka, że potrzeba więcej niż jednej mutacji, aby komórka mogła 

stać się nowotworowa. Uważa się, że transformacja od komórek prawidłowych do komórek rakowych 

wymaga pewnych zmian genetycznych. Mutacje te mogą się zdarzyć w dowolnej kolejności - nie jest 

to proces 1-2-3. 

* Pojawia się mutacja, która uruchamia komórki na nienormalnie wysokim wskaźniku podziału 

komórek. 

* Mutacja w jednym (lub więcej) szybko dzielących się komórkach nadaje zdolność do atakowania 

otaczającej tkanki. 

* Dodatkowe mutacje kumulują się, aby nadać bardziej inwazyjne właściwości lub zdolność do 

przerzutów 

Większość nowotworów powstaje z dwóch lub więcej mutacji występujących w DNA jednej komórki. 

Nowotwory powstają w wyniku wielu podziałów komórkowych. Oryginalna komórka zawierająca 

mutacje dzieli się i "potomstwo" komórki dzieli się w kółko, aby utworzyć guz 

Odkrywanie cyklu komórkowego i raka 

Cykl komórkowy i podział są ściśle regulowane w normalnych komórkach. Komórki muszą przejść przez 

punkty kontrolne lub etapy cyklu komórkowego, aby przejść do następnego etapu. Jeśli synteza DNA 

nie jest kompletna lub uszkodzenie DNA nie zostało naprawione, punkty kontrolne zapobiegają 

przechodzeniu komórki do kolejnego etapu podziału. Te punkty kontrolne chronią integralność 



komórki i DNA wewnątrz niej. Część 2 wyjaśnia dwa punkty kontrolne cyklu komórkowego. W 

rzeczywistości istnieją cztery główne warunki - w zasadzie punkty kontroli jakości - które muszą zostać 

spełnione, aby komórki mogły podzielić: 

* DNA musi być nieuszkodzone, aby komórka przechodziła od G1 interfazy do S (synteza DNA). 

* Wszystkie chromosomy muszą zakończyć replikację, aby komórka wydostała się z S. 

* DNA musi być nieuszkodzone, aby rozpocząć propozycję mitozy. 

* Wrzeciona wymagane do oddzielenia chromosomów muszą tworzyć się prawidłowo mitozy do 

uzupełnienia. 

Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, komórka zostaje "aresztowana" i nie może 

przejść do następnej fazy podziału. Wiele genów i białek, które wytwarzają, jest odpowiedzialnych za 

upewnienie się, że komórki spełniają wszystkie warunki niezbędne do podziału komórki. Jeśli chodzi o 

raka i o tym, jak coś pójdzie nie tak z cyklem komórkowym, dwa rodzaje genów są szczególnie ważne: 

* Proto-onkogeny, które stymulują komórkę do wzrostu i dzielenia, zasadniczo działając w celu 

przepchnięcia komórki przez punkty kontrolne. 

* Geny supresorowe, które hamują wzrost komórek i informują komórki po zakończeniu ich 

normalnego życia. 

Zasadniczo w komórce zachodzą dwie rzeczy: jeden zestaw genów (i ich produkty) działa jak 

akcelerator, aby komórki mogły rosnąć i dzielić, a drugi zestaw genów uruchamia hamulce, mówiąc 

komórkom, kiedy mają przestać rosnąć, kiedy nie dzielić, a nawet kiedy umrzeć. Mutacje, które 

powodują raka, zamieniają protoonkogeny w onkogeny (zmieniając trwale "przyspieszacz") lub 

uszkadzają geny supresorów nowotworów (usuwanie hamulców). 

Geny zniknęły: Onkogeny 

Możecie myśleć o onkogenach jako genach "na", ponieważ to właśnie robią te geny: utrzymują podział 

komórek włączony. Wiele genów, po zmutowaniu, może stać się onkogenami. Wszystkie onkogeny 

mają kilka wspólnych cech:? Ich mutacje zwykle stanowią przyrost funkcji 

* One dominują w swoich działaniach. 

* Ich działanie powoduje wytwarzanie nadmiernej liczby komórek. 

Onkogeny były pierwszymi zidentyfikowanymi genami, które odgrywają rolę w raku. W 1910 Peyton 

Rous zidentyfikował wirusa, który powodował raka u kur. 60 lat zajęło naukowcom zidentyfikowanie 

genu przenoszonego przez wirusa, pierwszego znanego onkogenu. Okazuje się, że wiele wirusów może 

powodować raka u zwierząt i ludzi; aby dowiedzieć się więcej o tym, jak te wirusy wykonują swoją 

brudną robotę, zobacz pasek boczny "Odkrywanie powiązania między wirusami i rakiem." W swoim 

DNA masz co najmniej 70 naturalnie występujących proto-onkogenów. Zwykle geny te wykonują prace 

regulacyjne niezbędne do normalnego funkcjonowania. Dopiero kiedy te geny zyskują mutacje i stają 

się onkogenami, zmieniają się z dobrych genów na czynniki wywołujące raka. Komórki nowotworowe 

mają zazwyczaj wiele kopii onkogenów, ponieważ geny w jakiś sposób powielają się w procesie 

zwanym amplifikacją. To powielenie pozwala tym genom uzyskać znacznie silniejsze efekty niż 

normalnie. Grupa genetyków uważa, że odkryli, w jaki sposób geny nowotworowe radzą sobie z 

kopiowaniem samych siebie. Pierwszym krokiem w procesie jest utworzenie a palindrom - sekwencja 

DNA, która czyta tę samą drogę do przodu i do tyłu. 



W tym przypadku palindrom powstaje, gdy sekwencja zostaje wycięta z DNA, odwrócona, powielona, 

a następnie wstawiona do DNA (nazywa się to odwróconym powtórzeniem). DNA komórek 

nowotworowych ma niezwykłą liczbę palindromów. Palindromy zdają się zachęcać do powtórzenia 

duplikacji typu "cut-and-paste" w otaczającym je DNA, co prowadzi do amplifikacji pobliskich genów, 

takich jak onkogeny. Pierwszy onkogen zidentyfikowany u ludzi znajduje się na chromosomie 11. 

Naukowcy odpowiedzialni za jego odkrycie poszukiwali genu odpowiedzialnego za raka pęcherza. 

Wzięli komórki rakowe i wyizolowali swoje DNA; następnie wprowadzili małe fragmenty DNA komórki 

rakowej do bakterii i pozwolili bakteriom zainfekować normalne komórki rosnące w probówkach. 

Naukowcy szukali części DNA obecnej w komórkach nowotworowych, która przekształciłaby normalne 

komórki w komórki rakowe. Gen, który znaleźli, teraz nazywany HRAS1, był bardzo podobny do 

onkogenu wirusa, który znaleziono u szczurów. Mutacja, która powoduje, że HRAS1 przekształca się w 

onkogen, wpływa tylko na trzy podstawy genetyczne kodu . Ta niewielka zmiana powoduje, że HRAS1 

nieustannie wysyła sygnał "dziel" do dotkniętych komórek. Od czasu odkrycia HRAS1 odkryto całą 

grupę onkogenów; są znane zbiorczo jako geny ras. Wszystkie geny ras działają bardzo dobrze w ten 

sam sposób, a po zmutowaniu włącz cykl komórkowy na stałe. Mimo dominującej aktywności, 

pojedynczy zmutowany onkogen zwykle nie wystarcza samemu wywołać raka. Dzieje się tak dlatego, 

że geny supresorowe guza nadal działają w celu hamowania hamulców i powstrzymania wzrostu 

komórek od wymknięcia się spod kontroli. Onkogeny nie są zazwyczaj związane z dziedzicznymi 

postaciami raka. Większość onkogenów pojawia się jako mutacje somatyczne, których nie można 

przekazać z rodzica na dziecko. 

Dobrzy ludzie: geny supresorowe guza 

Geny supresorowe guza są hamulcami cyklu komórkowego. Zwykle te geny działają w celu 

spowolnienia lub zatrzymania wzrostu komórek i zatrzymania cyklu komórkowego. Kiedy te geny 

zawodzą, komórki mogą dzielić się poza kontrolą, co oznacza, że mutacje w genach supresorowych 

guza są mutacjami powodującymi utratę funkcji. Mutacje powodujące utratę funkcji na ogół pojawiają 

się jako fenotyp, gdy występują dwie złe kopie - zatem utrata supresji guza oznacza, że wystąpiły dwa 

zdarzenia, aby komórki były homozygotyczne pod względem mutacji. Pierwszy gen rozpoznawany jako 

supresor guza jest związany z rakiem oka, zwanym siatkówczakiem. Retinoblastoma często występuje 

w rodzinach i pojawia się u bardzo małych dzieci. W 1971 roku genetyk Alfred Knudson zasugerował, 

że jeden zmutowany allel genu został przekazany z rodzica na dziecko i że do wystąpienia nowotworu 

konieczne było zdarzenie mutacji u dziecka. Gen odpowiedzialny, zwany RB, został zmapowany do 

chromosomu 13 i jest powiązany z innymi postaciami raka, takimi jak pierś, prostata i kość 

(kostniakomięsak). RB okazuje się być bardzo ważnym genem. Jeśli obie kopie są zmutowane w 

zarodkach, mutacje są śmiertelne, co sugeruje, że do przeżycia wymagana jest normalna funkcja RB. 

RB reguluje cykl komórkowy poprzez interakcje z czynnikami transkrypcyjnymi. Te konkretne czynniki 

transkrypcyjne kontrolują ekspresję genów, które przepychają komórkę przez punkt kontrolny na 

końcu G1, tuż przed syntezą DNA. Gdy białka, które kodują RB (zwane pRB) są przyłączone do 

czynników transkrypcyjnych, geny, które uruchamiają cykl komórkowy, nie mogą funkcjonować. 

Zwykle pRB i czynniki transkrypcyjne przechodzą okresy dołączania i rozpadu, powodując włączenie i 

wyłączenie cyklu komórkowego. Jeśli obie kopie RB zostaną zmutowane, wówczas ten ważny układ 

hamulcowy zniknie. W rezultacie komórki dotknięte chorobą przechodzą cykl komórkowy szybciej niż 

normalnie i dzielą się bez zatrzymywania. RB nie tylko oddziałuje z czynnikami transkrypcyjnymi, aby 

kontrolować cykl komórkowy; Uważa się również, że odgrywa ona rolę w replikacji, naprawie DNA i 

apoptozie (Zaprogramowana śmierć komórki). Jednym z najważniejszych dotychczas 

zidentyfikowanych genów supresorowych jest TP53. TP53, znaleziony na chromosomie 17, koduje 

białko regulujące cykl komórkowy p53. Mutacje, które prowadzą do utraty funkcji p53, są związane z 



wieloma różnymi nowotworami. Najważniejszą z ról p53 może być regulacja kiedy komórki umierają, 

proces znany jako apoptoza: 

* Po uszkodzeniu DNA cykl komórkowy zostaje zatrzymany, aby umożliwić przeprowadzenie naprawy. 

* Jeśli naprawa nie jest możliwa, komórka otrzymuje sygnał do śmierci (apoptoza). 

Jeśli kiedykolwiek miałeś zły oparzenia słoneczne, to masz doświadczenie z pierwszej ręki z apoptozą. 

Apoptoza, znana również jako ponura nazwa "zaprogramowane samobójstwo komórkowe", ma 

miejsce, gdy DNA komórki jest zbyt zniszczone, aby można było ją naprawić. Zamiast pozwalać, aby 

uszkodzenia przechodziły replikację i zostały spętane w DNA jako mutacja, komórka dobrowolnie 

umiera. W przypadku ciężkiego oparzenia słonecznego DNA odsłoniętych komórek skóry zostało 

uszkodzone przez promieniowanie słoneczne. W wielu przypadkach nici DNA uległy zepsuciu, 

prawdopodobnie w wielu różnych miejscach. Te komórki skóry zabiły się, powodując nieprzyjemny 

łuszczący się naskórek. Kiedy twoje DNA zostanie uszkodzone przez nadmierne nasłonecznienie lub 

przez inny mutagen, białko o nazwie p21 zatrzymuje cykl komórkowy. Kodowany przez gen na 

chromosomie X, p21 jest wytwarzany, gdy komórka jest zestresowana. Obecność p21 zatrzymuje 

dzielenie się komórki i umożliwia mechanizmy naprawcze do leczenia uszkodzonego DNA. Jeśli 

uszkodzenie jest nie do naprawienia, komórka może całkowicie pominąć p21. Zamiast tego białko 

nowotworowe typu p53 sygnalizuje komórce samo zabicie się. Kiedy komórka otrzyma wiadomość, 

która mówi: "Die!", Zaczyna działać gen o nazwie BAX. BAX wysyła komórkę do jej zniszczenia 

sygnalizując mitochondria - te energochłonne komórki komórki - które uwalniają załamującą się załogę 

białek, które zajmują się rozbijaniem chromosomów i zabijaniem komórki od wewnątrz. Kiedy twoje 

komórki umierają z powodu urazu (jak oparzenie lub infekcja), proces jest brudny: komórki eksplodują, 

powodując, że otaczające komórki reagują w postaci zapalenia. Nie tak w apoptozie. Komórki zabite 

przez działanie apoptozy są starannie zapakowane tak, że otaczające tkanki nie reagują. Komórki, które 

specjalizują się w zbieraniu i usuwaniu śmieci, zwane fagocytami (czyli komórki, które jedzą), zajmują 

się resztą. Leki stosowane w walce z rakiem często próbują wykorzystać drogę apoptozy do śmierci 

komórki. Leki włączają sygnały do apoptozy, aby oszukać komórki rakowe w samobójstwie. 

Radioterapia, stosowana również w leczeniu raka poprzez wprowadzanie pęknięć dwuniciowych, 

polega na tym, że komórki wiedzą, kiedy popełnić samobójstwo. Niestety, niektóre z mutacji, które 

powodują raka w pierwszej kolejności, takie jak uszkodzenie sieci sygnalizacji białek p53, powodują, że 

komórki nowotworowe są oporne na apoptozę. Innymi słowy, oprócz wzrostu i dzielenia bez 

ograniczeń, komórki rakowe nie wiedzą, kiedy umrzeć. 

Demistyfikowanie nieprawidłowości chromosomów 

Zmiany chromosomalne na dużą skalę - rodzaje, które są widoczne, gdy wykonuje się kariotypowanie 

(badanie chromosomowe, patrz rozdział 15 w celu uzyskania szczegółów) - wiążą się z niektórymi 

rodzajami raka. Te zmiany chromosomów (jak utrata chromosomów) często występują po pojawieniu 

się raka i występują, ponieważ DNA w komórkach rakowych jest naprawdę niestabilny i podatny na 

wiele pęknięć. Normalnie uszkodzone DNA jest wykrywane przez białka, które utrzymują tabulacje w 

cyklu komórkowym. Po znalezieniu przerw, cykl komórkowy zostaje zatrzymany i rozpoczyna się 

naprawa lub komórka umiera. Ponieważ źródłem raka jest utrata genetycznych funkcji kontroli jakości 

zapewnianych przez protoonkogeny i geny supresorów nowotworów, nic dziwnego, że przerwy w DNA 

komórki rakowej prowadzą do strat i rearanżacji dużych fragmentów chromosomów jako cyklu cyklu 

komórkowego bez przerwy. Jednym z największych problemów związanych z całą tą niestabilnością 

genetyczną w komórkach nowotworowych jest to, że nowotwór może mieć kilka różnych genotypów 

wśród wielu komórek, co utrudnia leczenie. Chemioterapia skuteczna w leczeniu komórek za pomocą 

jednego rodzaju mutacji może nie być przydatna dla innej. Trzy rodzaje uszkodzeń - delecje, inwersje i 



translokacje - mogą przerwać geny supresorowe, powodując ich niefunkcjonalność. Translokacje i 

inwersje mogą zmieniać pozycje niektórych genów, tak aby gen został uregulowany w nowy sposób. 

Przewlekła białaczka szpikowa, na przykład, jest spowodowana zdarzeniem translokacji między 

chromosomami 9 i 22. Ta forma białaczki jest rakiem krwi, który atakuje szpik kostny. Translokacje 

generalnie wynikają z pęknięć dwuniciowych (promieniowanie i palenie papierosów są czynnikami 

ryzyka). W przypadku przewlekłej białaczki szpikowej, zdarzenie translokacji powoduje, że chromosom 

22 jest niezwykle krótki. (Ta skrócona wersja chromosomu nazywa się chromosomem Philadelphia, 

ponieważ genetyści pracujący w tym mieście odkryli go.) Zdarzenie translokacji powoduje, że dwa 

geny, po jednym z każdego chromosomu, zostają połączone razem. Nowy produkt genowy działa jak 

silny onkogen, prowadząc do niekontrolowanego podziału komórek i ostatecznie białaczki. Niektóre 

nowotwory wydają się skłonne do utraty poszczególnych chromosomów łącznie, co prowadzi do 

monosomii. Na przykład, jedna kopia chromosomu 10 często ginie w komórkach glejaka, śmiertelnej 

postaci raka mózgu. Komórki nowotworowe są również podatne na niediagnozowanie prowadzące do 

zlokalizowanych trisomii. Wydaje się, że mutacje w genie p53, które mogą zatrzymać cykl komórkowy 

w naprawie DNA i apoptozie sygnału, są powiązane z tymi zlokalizowanymi zmianami w liczbie 

chromosomów. 

Przełamywanie typów nowotworów 

Około 200 różnych nowotworów występuje u ludzi. Wiele z nich jest specyficznych dla miejsca, co 

oznacza, że guz jest związany z określoną częścią ciała. Niektóre nowotwory wydają się pojawiać niemal 

wszędzie, w każdym systemie narządów. Ta sekcja nie ma na celu dostarczenia wyczerpującej listy 

nowotworów; zamiast tego dotyka ona genetyki niektórych bardziej powszechnych nowotworów.  

Wrodzone nowotwory 

Wrodzone nowotwory to te, które mają tendencję do bycia w rodzinie. Nikt nigdy nie dziedziczy raka; 

dziedziczona jest predyspozycja do pewnych rodzajów raka. Oznacza to, że niektóre nowotwory mają 

tendencję do występowania w rodzinach, ponieważ jedna lub większa liczba mutacji jest przekazywana 

z rodzica na dziecko. Większość genetyków zgadza się, że dodatkowe mutacje są wymagane, aby 

wywołać rzeczywistą chorobę. To, że masz rodzinną historię konkretnego raka, nie oznacza, że ją 

dostaniesz. Jest też odwrotnie: to, że nie masz historii rodzinnej, nie oznacza, że nie zachorujesz na 

raka 

Rak prostaty 

Najczęstszym nowotworem w Stanach Zjednoczonych jest rak prostaty. Prostata jest gruczołem o 

wielkości orzecha włoskiego, znajdującym się u podstawy męskiego pęcherza moczowego. Cewka 

moczowa, rura, która przenosi mocz poza ciało, biegnie przez środek gruczołu krokowego. Prostata 

wytwarza nasienny płyn, ważny dla produkcji nasienia. Średnio ponad 200 000 mężczyzn może być 

każdego roku diagnozowanych z powodu raka prostaty. Najwyższe wskaźniki raka prostaty występują 

wśród mężczyzn z Afryki, prawdopodobnie z powodu braku badań przesiewowych i opóźnionego 

leczenia. Wiele mutacji wiąże się z historią rodzinną raka prostaty, ale czynnikiem ryzyka numer jeden 

związanym z rakiem prostaty jest wiek. Starsi mężczyźni znacznie częściej rozwijają tę chorobę. Dla 

większości mężczyzn pierwszą wskazówką zmian w gruczole krokowym jest trudność w oddawaniu 

moczu i zmniejszenie przepływu moczu. Wielu starszych mężczyzn doświadcza obrzęku gruczołu 

krokowego, a zmiany te są często łagodne. Najlepsze testy przesiewowe w kierunku raka prostaty to 

badanie krwi, zwane PSA (dla antygenu specyficznego dla prostaty) oraz badanie manualne przez 

lekarza. Mężczyźni powinni zacząć być poddawani badaniom przesiewowym w kierunku raka prostaty 

w wieku 50 lat. Mężczyźni z historią choroby w rodzinie (ojciec, brat lub syn) powinni zacząć wcześniej 

- American Cancer Society sugeruje, że badania przesiewowe rozpoczynają się w wieku 45 lat. Liczne 



geny są związane z prostatą nowotwór. Jeden gen, PRCA1 na chromosomie 1, jest określany jako 

"dziedziczny gen raka prostaty". Jednak uważa się, że mniej niż 10 procent wszystkich przypadków raka 

gruczołu krokowego pochodzi z mutacji w PRCA1. Online Mendelian Inheritance in Man wymienia co 

najmniej 16 genów związanych z rakiem prostaty, w tym p53 i RB; prawdopodobne jest, że kilka genów 

wchodzi w interakcje, co powoduje, że cykl komórkowy gruczołu krokowego wymyka się spod kontroli. 

Wydaje się również, że istnieje związek między rakiem prostaty a dwoma genami BRCA związanymi z 

rakiem piersi. Tak więc, mężczyźni i kobiety z rodzinnymi historiami każdej choroby mogą być podatne 

na rozwój raka. 

Rak piersi 

Rak piersi jest drugim co do częstości rakiem w Ameryce. Niestety, ponad 40 000 osób, głównie kobiet, 

może umrzeć każdego roku z powodu tej choroby. Różne rodzaje raka piersi są rozróżniane przez część 

piersi, która rozwija guz. Jednak bez względu na rodzaj raka piersi najważniejszym czynnikiem ryzyka 

jest rodzinna historia choroby. Rodzinną historię raka piersi definiuje się zazwyczaj jako jedną z 

następujących: 

* Matka lub siostra, u których zdiagnozowano raka piersi lub jajnika przed 50 rokiem życia 

* Dwaj krewni "pierwszego stopnia" (matka, siostra, córka) z rakiem piersi w każdym wieku 

* Męski krewny, u którego zdiagnozowano raka piersi 

Na ogół pierwszym objawem raka piersi jest guzek w tkance piersi. Guz może być bezbolesny lub 

obolały, twardy (jak silny węzeł) lub miękki; krawędzie bryły mogą nie być łatwe do wykrycia, ale w 

niektórych przypadkach bardzo łatwo je wyczuć. Inne objawy obejmują obrzęk, zmiany w skórze piersi, 

ból sutków lub nieoczekiwany wyciek i obrzęk pod pachą. Naukowcy zidentyfikowali dwa geny raka 

piersi: BRCA1 i BRCA2 (dla genów BReast CAncer jeden i dwa). Geny te stanowią jednak nieco mniej 

niż 25 procent dziedzicznych raków piersi. Mutacje na genu dla p53, wraz z wieloma innymi genami, są 

również związane z dziedzicznymi postaciami raka piersi. Raki piersi związane z mutacjami BRCA1 i / 

lub BRCA2 wydają się dziedziczone jako autosomalne dominujące zaburzenia (zaburzenia genetyczne 

wynikające z jednej złej kopii genu). Jeśli chodzi o raka piersi, penetracja wynosi w przybliżeniu 50 

procent, co oznacza, że 50 procent osób dziedziczących mutację w jednym z genów raka piersi rozwinie 

raka. (Nawiasem mówiąc, ta wartość penetracji opiera się na 85-letnim okresie życia, więc ludzie żyjący 

w wieku 85 lat mają 50% szansy na wyrażenie fenotypu raka.) Inne raki są również związane z 

mutacjami w BRCA1 i BRCA2, w tym jajnika, prostaty i męskiego raka piersi. Oba geny BRCA są genami 

supresorowymi dla guza. Role, które te geny odgrywają w cyklu komórkowym, nie są szczególnie 

dobrze zdefiniowane. BRCA1 odgrywa rolę w regulacji, kiedy komórki przechodzą przez krytyczny 

punkt kontrolny G1-S, ale dokładnie to, w jaki sposób BRCA1 wykonuje swoje zadanie, nie jest jasne. 

Jeśli chodzi o BRCA2, najwyraźniej ma pewne obowiązki związane z cyklem komórkowym a także 

odgrywa rolę w naprawie DNA, szczególnie w przypadku pęknięć dwuniciowych. Wczesne wykrywanie 

raka piersi jest najlepszą obroną przed chorobą. Kobiety z historią rodzinną raka piersi powinny być 

badane przez lekarza przynajmniej raz w roku (niektórzy lekarze zalecają badania co sześć miesięcy). 

Testy genetyczne są dostępne, aby potwierdzić obecność mutacji powodujących raka piersi, ale 

obecnie testy te są bardzo drogie i nie dają żadnych informacji o prawdziwym prawdopodobieństwie 

wystąpienia choroby. Po rozpoznaniu raka piersi opcje leczenia różnią się w zależności od rodzaju raka. 

Rak piersi jest uważany za bardzo uleczalny, a rokowanie w celu odzyskania jest bardzo dobre dla 

większości pacjentów. 

Rak jelita grubego 



Jednym z dziedzicznych nowotworów, które uważa się za wysoce uleczalne (gdy wykryto je wcześniej) 

jest rak jelita grubego. Twoja okrężnica jest definiowana przez jelito grube, nieporęczną rurkę, która 

przenosi odpady do odbytu w celu wypróżnienia. Ponad 100 000 osób może być rocznie 

diagnozowanych z rakiem jelita grubego. Liczne czynniki ryzyka związane są z rakiem okrężnicy, w tym: 

* Rodzinna historia choroby (czyli rodzic, dziecko lub rodzeństwo) 

* Wiek; osoby powyżej 50 roku życia są bardziej zagrożone 

* Wysoko-tłuszczowa dieta 

* Otyłość 

* Historia nadużywania alkoholu 

* Palenie 

Prawie wszystkie raki jelita grubego zaczynają się od łagodnych wzrostów zwanych polipami. Te polipy 

są maleńkimi, brodawkowatymi występami na ścianie okrężnicy. Jeśli polipy okrężnicy pozostaną 

nieleczone, onkogeny ras często stają się aktywne w komórkach jednego lub więcej polipów, 

powodując wzrost wielkości polipów. Kiedy nowotwory stają się wystarczająco duże, zmieniają status 

i nazywane są gruczolakami. Gruczolaki są łagodnymi nowotworami, ale są podatne na mutację, często 

z genu supresorowego guza, który kontroluje p53. Kiedy p53 zostaje utracone przez mutację, gruczolak 

staje się rakiem - nowotworem złośliwym i inwazyjnym. Wczesne wykrywanie i leczenie ma kluczowe 

znaczenie dla zapobiegania rakowi okrężnicy. Jeśli rozwinie się duża liczba polipów, 

prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden stanie się złośliwy, jest bardzo wysokie. Dobrą 

wiadomością jest to, że zmiany w okrężnicy zwykle gromadzą się powoli, w ciągu kilku lat. American 

Cancer Society zaleca, aby wszystkie osoby w wieku powyżej 50 lat poddano badaniom przesiewowym 

na raka okrężnicy. Zazwyczaj wykonuje się dwa testy: test do wykrywania krwi w kale i wizualną 

kontrolę, zwaną kolonoskopią, wnętrza jelita grubego przy użyciu elastycznego zakresu. Zestaw 

testowy do wykrywania krwi w kale jest dostępny bez recepty w większości aptek. Pozytywne wyniki 

nie budzą paniki - wystarczy spotkać się z lekarzem. Kolonoskopia przeprowadzana jest w znieczuleniu 

światłem i zapewnia lekarzowi najdokładniejsze sposoby diagnozowania obecności polipów i 

pobierania próbek komórek do badań. 

Zwalczalne nowotwory 

Możliwe do zapobieżenia nowotwory to nowotwory związane z określonymi czynnikami ryzyka, które 

można kontrolować i których można uniknąć. Nikt nigdy nie decyduje się na raka, ale wybory stylu 

życia, które ludzie podejmują, sprawiają, że częściej rozwijają się pewne rodzaje raka w swoim życiu. 

Trzy z najbardziej możliwych do uniknięcia rodzajów nowotworów związanych z wyborem stylu życia 

to rak płuc, rak jamy ustnej i rak skóry. 

Rak płuc 

Corocznie więcej osób umiera na raka płuc niż jakikolwiek inny rodzaj raka. Prawie 175 000 

Amerykanów prawdopodobnie zostanie zdiagnozowanych z powodu raka płuc w 2005 r. I szacuje się, 

że w tym roku umrze na chorobę ponad 160 000 osób w Stanach Zjednoczonych. Dziewięćdziesiąt 

procent osób, które zachorują na raka płuc, robi to z powodu palenia papierosów. Powtórzę: 90 

procent raka płuc wiąże się z paleniem papierosów. Ta statystyka sprawia, że rak płuc jest najbardziej 

możliwym do uniknięcia rakiem ze wszystkich. Średni wiek rozpoznania raka płuca wynosi 60 lat. 

Niestety, po rozpoznaniu raka płuca u chorego rokowanie jest ogólnie złe. Szacunki dotyczące 

przeżywalności różnią się w zależności od rodzaju raka płuc, ale generalnie tylko 20 procent osób 



cierpiących na raka przeżywa dłużej niż rok po postawieniu diagnozy. To zła wiadomość. Dobra 

wiadomość jest taka, że jeśli rzucisz palenie w dowolnym wieku, twoje płuca się zagoją, a ryzyko 

zachorowania na raka spada. Istnieją dwa główne typy raka płuc, oba związane z używaniem tytoniu. 

* Rak drobnokomórkowy, który stanowi około 25% wszystkich raków płuca, jest najgorszym typem. 

Nazwane dla małych, okrągłych komórek, które zawierają te guzy, są inwazyjne, wysoce podatne na 

przerzuty i bardzo trudne do leczenia. 

*Niedrobnokomórkowe raki płuca są bardziej podatne na leczenie, zwłaszcza w przypadku wczesnej 

diagnozy. 

Oba typy raka płuc mają podobne pierwotne objawy: utrata masy ciała, chrypka, kaszel, który nie 

ustępuje, i trudności w oddychaniu. Innym symptomem, który często jest pomijany, jest palenie w 

klubie. Pukanie palcem to stan, w którym czubki palców są szersze niż normalnie. Jest to powszechny 

objaw choroby płuc i wskazuje, że małe naczynia krwionośne nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu. 

Wiele mutacji wiąże się z rakiem płuc. Obejmuje on zarówno onkogeny, jak i geny supresorowe. Prawie 

wszystkie raki płuc obejmują mutacje genu p53 - genu supresorowego guza, który kontroluje, między 

innymi, zaprogramowaną śmierć komórki. Oncogene ras, Kras, jest często mutowany w niektórych 

rodzajach raka płuc. Wreszcie, delecje chromosomów na dużą skalę, najczęściej chromosomu 3, są 

związane z praktycznie wszystkimi rakami drobnokomórkowymi płuc. 

Rak jamy ustnej 

Używanie bezdymnego tytoniu (tabaka i tytoń do żucia) wiąże się z nowotworami jamy ustnej. Około 

7000 osób każdego roku umiera z powodu możliwego do uniknięcia raka jamy ustnej; mężczyźni są 

dwukrotnie bardziej narażeni na raka jamy ustnej niż kobiety. Podobnie jak w przypadku raka płuc, 

rokowanie u osób z rozpoznanym rakiem jamy ustnej jest złe. Tylko nieco ponad 50 procent osób 

przeżywa ponad pięć lat po postawieniu diagnozy. Powodem, dla którego rokowanie w kierunku raka 

jamy ustnej jest tak złe, jest fakt, że wczesne stadia choroby nie wykazują żadnych objawów. Dlatego 

większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego problemu, dopóki choroba nie jest bardziej 

zaawansowana. Objawy raka jamy ustnej obejmują owrzodzenia na dziąsłach, języku lub jamie ustnej, 

które się nie goją; grudki w jamie ustnej; pogrubienie podszewki policzków; i uporczywy ból w jamie 

ustnej. Regularna opieka stomatologiczna pomaga zwiększyć wczesne wykrywanie, zwiększając szansę 

na przeżycie. Mutacje związane z rakami jamy ustnej są często zaburzeniami chromosomowymi na 

dużą skalę. Komórki jamy ustnej wydają się szczególnie podatne na mutacyjne straty części 

chromosomów 3, 9 i 11 - z których wszystkie są rozpoznawalnymi wrażliwymi miejscami. Onkogeny w 

rodzinie ras i gen p53 są również zaangażowane w większość form raka jamy ustnej. 

Nowotwór skóry 

Każdego roku u prawie 60 000 osób w Stanach Zjednoczonych rozpoznawany jest czerniak, forma raka 

skóry. Chociaż predyspozycje do raka skóry są prawdopodobnie dziedziczone, czynnikiem ryzyka 

nowotworu skóry jest narażenie na promieniowanie ultrafioletowe. Źródła światła ultrafioletowego 

obejmują kabiny do opalania i opalania. Ludzie o bladej skórze, jasnych oczach (niebieskich lub 

zielonych) i jasnych włosach są najbardziej narażeni na promieniowanie ultrafioletowe, a więc na raka 

skóry. Jeśli łatwo się palisz i nie opalasz, jesteś na wyższym ryzyku. Najlepszym sposobem zapobiegania 

rakowi skóry jest trzymanie się z dala od słońca. Jeśli musisz być wystawiony na działanie słońca, 

zawsze używaj kremów z filtrem przeciwsłonecznym o SPF (współczynnik ochrony przeciwsłonecznej) 

wyższych niż 30. 



Oparzenie słoneczne jest silnie związane z rozwojem raka skóry w późniejszym czasie, ponieważ 

promieniowanie ma tendencję do powodowania pęknięć DNA o podwójnej nici, a także skleja 

sąsiadujące z sobą zasady w DNA, tworząc plamy zwane dimerami. Uszkodzenie DNA jest często tak 

wielkie po ciężkim nasłonecznieniu, że wiele komórek skóry umiera. Spójrz na sekcję o genach 

supresorowych guza we wcześniejszej części tej części, aby dowiedzieć się o procesie 

"zaprogramowanego samobójstwa komórki". Jednak niektóre uszkodzone DNA może uciec przed 

naprawą lub procesem śmierci komórki, powodując niebezpieczne mutacje. Regularne badania 

przesiewowe, klucz do wczesnego wykrywania raka skóry, są tak proste, jak badanie skóry za pomocą 

lustra. Przyjrzyj się dokładnie wszystkim kretom i piegom; asymetryczne, poplamione lub duże (większe 

niż gumka do ołówka) powinny być wskazane lekarzowi. 

 



Zaburzenia chromosomowe 

Badanie chromosomów to po części badanie komórek. Genetycy specjalizujący się w cytogenetyce, 

genetyce komórki, często badają chromosomy w miarę dzielenia się komórki, ponieważ wtedy 

najłatwiej jest zobaczyć chromosomy. Podział komórki jest jedną z najważniejszych czynności, które 

przechodzą komórki; Jest to wymagane do normalnego życia, a specjalny rodzaj podziału komórki 

przygotowuje komórki płciowe do zadania rozmnażania. Chromosomy są kopiowane i dzielone podczas 

podziału komórki, a uzyskanie odpowiedniej liczby chromosomów w każdej z dzielonych komórek jest 

krytyczne. Większość zaburzeń chromosomowych (takich jak zespół Downa) występuje z powodu 

błędów podczas mejozy. Ten rozdział pomaga zrozumieć, jak i dlaczego występują zaburzenia 

chromosomowe. Dowiesz się, jak genetycy badają zawartość chromosomów w komórkach. Znajomość 

liczb chromosomów pozwala naukowcom rozszyfrować tajemnice dziedziczenia, zwłaszcza gdy liczba 

chromosomów (zwana ploidią) staje się skomplikowana. Zliczanie chromosomów umożliwia także 

lekarzom określenie pochodzenia nieprawidłowości fizycznych spowodowanych obecnością zbyt dużej 

lub zbyt małej liczby chromosomów. Jeśli pominiesz część 2, możesz wrócić do niej przed 

przeczytaniem tego rozdziału, aby uzyskać uchwyt na temat podstaw chromosomów i sposobu 

dzielenia komórek. 

Studiowanie chromosomów 

Cytogenetyk zlicza chromosomy za pomocą mikroskopów i specjalnych barwników, aby zobaczyć 

chromosomy podczas metafazy - raz podczas cyklu komórkowego, kiedy chromosomy przyjmują gruby, 

łatwy do zobaczenia kształt kiełbasy. (Przejdź do rozdziału 2, aby przejrzeć cykl komórkowy.) Oto, jak 

działa proces badania chromosomów. 

 1. Otrzymuje się próbkę komórek. Prawie każda dzieląca się komórka działa jak próbka, w tym komórki 

korzeniowe z roślin, komórek krwi lub komórek skóry. 

2. Komórki są hodowane - z uwzględnieniem odpowiednich składników odżywczych i warunków 

wzrostu - w celu stymulowania podziału komórek. 

3. Niektóre komórki są usuwane z hodowli i traktowane w celu zatrzymania mitozy podczas metafazy. 

4. Barwniki są dodawane, aby chromosomy były dobrze widoczne. 

5. Komórki są kontrolowane pod mikroskopem. Chromosomy są sortowane, badane pod kątem 

widocznych nieprawidłowości i liczone. 

Ten proces badania chromosomów nosi nazwę kariotypowania. Kariotyp ujawnia dokładnie, ile 

chromosomów jest obecnych w komórce wraz z kilkoma szczegółami dotyczącymi struktury 

chromosomów. Naukowcy widzą te szczegóły tylko poprzez barwienie chromosomów specjalnymi 

barwnikami. Słowo "chromosom" to grecki "ciało barwne" - tak zwane, ponieważ chromosomy barwią 

się tak łatwo barwnikiem. Współcześni genetycy stosują wszelkiego rodzaju barwne barwniki w 

zależności od aspektu chromosomu, którego się uczą. Większość obrazów chromosomu, które widzisz, 

pokazuje chromosomy jako mające paski; te paski są wynikiem barwienia chromosomami. Większość 

badań chromosomowych w diagnostyce aneuploidii (brak lub posiadanie dodatkowych 

chromosomów) wykorzystuje metodę zwaną G-banding. G-bandy (nazwane tak od naukowca 

opracowana metoda, Gustav Giemsa) pozwala genetykowi na identyfikację każdego pojedynczego 

chromosomu i umożliwia diagnozowanie oczywistych, na dużą skalę delecji lub anomalii (takich jak 

delikatne miejsca, patrz "Fragile X" dalej w tym rozdziale). Sprawdź kariotyp chromosomu w Części 2; 

zawiera pełny zestaw ludzkich chromosomów barwionych w celu pokazania pasm G. Podczas badania 

kariotypu genetyk bada każdy poszczególny chromosom. Każdy chromosom ma typowy rozmiar i 



kształt; lokalizacja centromeru i długość ramion chromosomu (części po obu stronach centromeru) 

określają fizyczny wygląd każdego chromosomu 

Ramiona chromosomu są 

* ramię p: Krótsze z dwóch ramion (od słowa petite, po francusku "small") 

* q ramię: dłuższe ramię (ponieważ q podąża za alfabetycznie p) 

W niektórych zaburzeniach jedno z ramion chromosomu jest niewłaściwie umieszczone lub brakuje go. 

Dlatego genetycy często odnoszą się do liczby chromosomów wraz z literami p lub q, aby 

poinformować, która część chromosomu jest dotknięta. 

Odliczanie chromosomów 

Ploidia brzmi jak jakieś dziwaczne, pozaziemskie stworzenie science-fiction, ale słowo to faktycznie 

odnosi się do liczby chromosomów danego organizmu. Dwa rodzaje "ploidys" są powszechnie brane 

pod uwagę w genetyki: 

* Aneuploid odnosi się do braku równowagi w liczbie chromosomów. Sytuacjom dotyczącym 

aneuploidii często towarzyszy przyrostek -somy informujący o braku chromosomów (monosomia) lub 

dodatkowym (trisomia). 

* Euploid (i związany z nim termin, poliploidalny) odnosi się do liczby zestawów chromosomów, które 

posiada organizm. Diploid mówi, że dany organizm ma dwa zestawy chromosomów. Gdy organizm jest 

euploidalny, jego całkowita liczba chromosomów jest dokładną wielokrotnością jego liczby 

haploidalnej (n). 

Aneuploidia: dodatkowe lub brakujące chromosomy 

Krótko po tym, jak Thomas Hunt Morgan odkrył, że pewne cechy są powiązane z chromosomem X 

(patrz rozdział 5), jego uczeń Calvin Bridges odkrył, że chromosomy nie zawsze grają według reguł. 

Prawa dziedziczenia Mendla zależą od segregacji chromosomów - zdarzenia, które ma miejsce podczas 

pierwszej fazy mejozy. Ale czasami chromosomy nie segregują; dwie lub więcej kopii tego samego 

chromosomu są wysyłane do jednej gamet (plemnika lub komórki jajowej), pozostawiając kolejną 

gamę bez kopii jednego chromosomu. Poprzez swoje badania nad muszkami owocowymi, Bridges 

odkrył zjawisko braku dezintegracji, nieprawidłową segregację chromosomów. Podczas studiowania 

kolorów oczu u much (wróć do rozdziału 5, aby dowiedzieć się więcej o tej cechie Xlinked), Bridges 

skrzyżował samice z białookimi samicami i czerwonookimi samcami. Spodziewał się, że z tego rodzaju 

monohybrydowego krzyża dostanie wszystkich białookich synów i wszystkie rudookie córki. (Rozdział 

3 wyjaśnia monosyksyjne krzyże.) Ale co jakiś czas ma czerwonych oczu synów i białe córki. Bridges 

wiedział już, że samice otrzymują dwie kopie chromosomu X, a samce otrzymują tylko jeden, a ten 

kolor oka jest powiązany z X. Wiedział również, że kolor oczu jest cechą recesywną; jedynym sposobem, 

w jaki kobiety mogły mieć białe oczy, było posiadanie dwóch kopii X, które miały allele na biel. Jak więc 

wyglądały dziwne kombinacje koloru i koloru oczu Bridges? Bridges zdał sobie sprawę, że chromosomy 

X niektórych z jego matek-matek nie mogą być posłuszne regułom segregacji. Podczas pierwszej rundy 

mejozy pary homologiczne chromosomów powinny się oddzielić. Jeśli tak się nie stanie, niektóre jaja 

dostają dwie kopie chromosomu X matki. W badaniach przeprowadzonych przez Bridgesa obie kopie 

X matki nosiły allel dla białych oczu. Kiedy czerwonooki samiec zapłodnił dwubiegunowe jajo, możliwe 

były dwa wyniki. Zygota XXX dała czerwonooką córkę (która zwykle umarła). Zygota XXY okazała się 

białą kobietą. Zapłodnione jaja, które nie miały chromosomu X, dały czerwonookiego samca (z 

genotypem X). Jajka, które nie otrzymały chromosomu X i nie otrzymały Y od ojca, nigdy nie były w 



ogóle zdolne do życia. Wiele ludzkich zaburzeń chromosomowych powstaje z pewnego rodzaju 

niediagnozowania podobnego do muszek owocowych. Więcej informacji na temat tych ludzkich 

zaburzeń 

Euploidia: liczby chromosomów 

Każdy gatunek ma typową liczbę chromosomów ujawnionych przez jego kariotyp. Na przykład, ludzie 

mają 46 całkowitych chromosomów (ludzie są diploidami, 2n i n = 23). Twój pies, jeśli go posiadasz, 

jest również diploidalny i ma 78 całkowitych chromosomów, a koty domowe mają 2n = 38. Liczba 

chromosomów nie jest bardzo spójna, nawet wśród bardzo blisko spokrewnionych organizmów. Na 

przykład, pomimo podobnego wyglądu, dwa gatunki azjatyckich jeleni (nazywanych muntjacami) są 

diploidalne, ale mają bardzo różne liczby chromosomów: jeden gatunek ma 23 chromosomy, a drugi 

ma sześć. Wiele organizmów ma więcej niż dwa zestawy chromosomów (pojedynczy zestaw 

chromosomów, do których odnosi się n, jest liczbą haploidalną) i dlatego uważa się je za poliploidalne. 

Polyploidalność jest rzadka u zwierząt, ale nie jest znana (łosoś, na przykład, mają cztery zestawy 

chromosomów). Z drugiej strony rośliny są często poliploidalne. Powodem rzadkiej poliploidii jest 

rozmnażanie płciowe. Większość zwierząt rozmnaża się płciowo, co oznacza, że każdy z osobna 

wytwarza jaja lub plemniki, które jednoczą się, tworząc zygoty, które rosną w potomstwo. Równa liczba 

chromosomów musi zostać przydzielona do każdej z gamet do zapłodnienia i do wystąpienia 

normalnych procesów życiowych. Kiedy osobnik, taki jak roślina, jest poliploidalny (szczególnie 

nieparzyste liczby takie jak 3n), większość jego gamet kończy się niezwykłą liczbą chromosomów. Ta 

nierównowaga liczby chromosomów skutkuje funkcjonalnie w sterylności. Rośliny czasami omijają 

problem poliploidii (i jej odpowiedniej jałowości) w procesie zwanym apomiksis. Część mejozy, 

apomiksis daje jajo z pełnym zestawem chromosomów. Jaja wytwarzane przez apomiksis mogą 

tworzyć nasiona bez zapłodnienia i dlatego mogą produkować nowe rośliny z nasion. Mlecze, te 

odporne, wytrwałe chwasty znane wszystkim ogrodnikom, rozmnażają się za pomocą apomiksis. 

Mlecze mają chromosomy n = 8, które mogą występować w zestawach po dwa (2n = 16), trzy (3n = 24) 

lub cztery (4n = 32). Wiele roślin komercyjnych jest poliploidami, ponieważ hodowcy roślin odkryli, że 

poliploidy często są dużo większe niż ich dzikie odpowiedniki. Na przykład dzikie truskawki są 

diploidalne, małe i bardzo cierpkie. Duże, słodkie truskawki kupione w sklepie spożywczym są w 

rzeczywistości octaploidalne, co oznacza, że mają osiem zestawów chromosomów (to jest 8n). Bawełna 

jest tetraploidalna (4n), a kawa może mieć aż osiem zestawów chromosomów, podczas gdy banany są 

często triploidalne (3n). Wiele z tych poliploidów powstało naturalnie i po odkryciu przez hodowców 

roślin uprawiano je z sadzonek (i innych bezpłciowych metod rozmnażania roślin). Nie wszystkie 

poliploidy są sterylne. Te, które wynikają z krzyżów dwóch różnych gatunki (zwane hybrydyzacją) są 

często płodne. Chromosomy hybryd mogą mieć mniejsze problemy z sortowaniem się podczas mejozy, 

pozwalając na normalne tworzenie się gamet. Jednym ze słynnych zwierzęcych przykładów rzadko 

płodnej hybrydy jest krzyż osła końskiego, który powoduje muła. 

Zaburzenia chromosomowe 

Nieprawidłowości chromosomowe, w postaci aneuploidii, są bardzo powszechne wśród ludzi. Około 8 

procent wszystkich koncepcji jest aneuploidalnych i szacuje się, że nawet połowa wszystkich poronień 

jest spowodowana jakąś formą zaburzenia chromosomowego. Zaburzenia chromosomowe płci są 

najczęściej obserwowanym typem aneuploidii u ludzi, ponieważ inaktywacja chromosomu X pozwala 

osobom z więcej niż dwoma chromosomami X zrekompensować dodatkowe "dawki" i przetrwać 

chorobę. Cztery powszechne kategorie aneuploidii u ludzi: 

* Nullisomy: Występuje, gdy brakuje chromosomu. Ogólnie rzecz biorąc, zarodki, które są 

nullizomiczne, nie przetrwają, aby się narodzić. 



* Monosomia: Występuje, gdy jeden chromosom nie ma swojego homologu. 

* Trisomia: Występuje, gdy występuje jedna dodatkowa kopia chromosomu. 

* Tetrasomia: Występuje, gdy obecne są cztery całkowite kopie chromosomu. Tetrasomia jest 

niezwykle rzadka. 

Większość warunków chromosomowych określa się w podziale na kategorię aneuploidii przez liczbę 

dotkniętego chromosomu. Na przykład, trisomia 13 oznacza, że obecne są trzy kopie chromosomu 13. 

Gdy chromosomy są pominięte 

Monosomia (gdy jeden chromosom nie ma swojego homologu) u ludzi jest bardzo rzadka. Większość 

zarodków z monosomią nie przetrwa, aby się urodzić. W przypadku żywych noworodków jedynym 

monosomią autosomalną opisywaną u ludzi jest monosomia 21. Objawy monosomii 21 są podobne do 

objawów zespołu Downa (opisane w dalszej części tego rozdziału). Niemowlęta z monosomią 21 często 

mają liczne wady wrodzone i rzadko przeżywają dłużej niż kilka dni lub tygodni. Inną monosomią 

powszechnie obserwowaną u dzieci jest monosomia chromosomu X. Dzieci z tym stanem są zawsze 

żeńskie i zwykle prowadzą normalne życie. Więcej informacji na temat monosomii X (zwanej także 

zespołem Turnera). Zarówno monosomia 21, jak i monosomia 13 są wynikiem niedysponowania 

podczas mejozy. Wiele monosomii to częściowe straty chromosomów, co oznacza, że część (lub całość) 

brakującego chromosomu jest przyłączona do innego chromosomu. Ruchy części chromosomów do 

innych niehomologicznych chromosomów są wynikiem translokacji. Wreszcie, monosomy mogą 

pojawiać się w komórkach w wyniku błędów, które pojawiają się podczas podziału komórki (mitozy). 

Wiele z tych monosomów wiąże się z ekspozycją chemiczną i różnymi rodzajami nowotworów. Kiedy 

zostaje zbyt wiele chromosomów Trisomie (gdy występuje jedna dodatkowa kopia chromosomu) są 

najczęstszymi rodzajami nieprawidłowości chromosomalnych obserwowanych u ludzi. Najczęściej 

spotykaną trisomią jest zespół Downa lub trisomia 21. Inne mniej powszechne trisomie obejmują 

trisomię 18 (zespół Edwarda), trisomię 13 (zespół Patau) i trisomię 8. Wszystkie te trisomie są zwykle 

wynikiem niediagnozowania podczas mejozy. 

Zespół Downa 

Trisomia chromosomu 21, powszechnie nazywana zespołem Downa, występuje u 1 na 600 do 1 na 800 

niemowląt. Osoby z zespołem Downa mają dość stereotypowe cechy fizyczne, w tym wyraźne rysy 

twarzy, zmieniony kształt ciała i niski wzrost. Osoby z zespołem Downa są zazwyczaj upośledzone 

umysłowo i często mają wady serca. Niemniej jednak często prowadzą życie spełniające i aktywne w 

dorosłym życiu. Jedną z najbardziej uderzających cech zespołu Downa (i ogólnie trisomie) jest 

gwałtowny wzrost liczby dzieci z zespołem Downa urodzonych przez matki w wieku powyżej 35 lat 

(patrz Ryc. 15-3). Kobiety w wieku od 18 do 25 lat mają bardzo niskie ryzyko urodzenia dziecka z 

trisomią 21 (mniej więcej 1 na 2000). Ryzyko wzrasta nieznacznie, ale systematycznie dla kobiet w 

wieku od 25 do 35 lat (około 1 na 900 kobiet w wieku 30 lat), a następnie gwałtownie skacze. Do czasu, 

gdy kobieta ma 40 lat, prawdopodobieństwo posiadania dziecka z zespołem Downa wynosi jeden na 

100. W wieku 50 lat prawdopodobieństwo poczęcia dziecka z zespołem Downa wynosi 1 na 12. 

Dlaczego istnieje ryzyko zespołu Downa wzrost dzieci starszych kobiet? Większość przypadków zespołu 

Downa wydaje się wynikać z niediagnozowania podczas mejozy. Przyczyna tego braku chromosomów 

w segregacji u starszych kobiet jest niejasna. U kobiet mejoza zaczyna się od płodu (wróć do rozdziału 

2, aby zapoznać się z oceną gametogenezy u ludzi). Wszystkie rozwijające się jaja przechodzą pierwszą 

fazę profazy, w tym rekombinację. Mejoza w przyszłych komórkach jajowych zatrzymuje się na etapie 

zwanym diplotenem, etap przejścia, w którym chromosomy homologiczne są połączone i są w trakcie 

wymiany części ich DNA. Mejoza nie rozpoczyna się ponownie, dopóki konkretne jajo rozwija się w 



procesie owulacji. W tym momencie jajko kończy pierwszą rundę mejozy, a następnie zatrzymuje się 

ponownie. Kiedy plemniki i jajka jednoczą się, jądro komórki jajowej kończy mejozę tuż przed 

zakończeniem jądra spermy i jaja proces nawożenia. (U mężczyzn, mejoza zaczyna się w okresie 

dojrzewania, trwa i trwa bez przerw, takich jak te, które występują u kobiet). Około 75 procent 

niedoczynności odpowiedzialnych za zespół Downa występuje podczas pierwszej fazy mejozy. Co 

dziwne, większość chromosomów, które nie ulegają segregacji, wydaje się również nie przejść przez 

przejście, co sugeruje, że wydarzenia prowadzące do niediagnozy zaczynają się we wczesnym okresie 

życia. Naukowcy zaproponowali wiele wyjaśnień dotyczących przyczyny niedozwolonego połączenia i 

związanego z nim braku przejścia, ale nie osiągnięto porozumienia co do tego, co faktycznie dzieje się 

w komórce, aby zapobiec prawidłowej segregacji chromosomów. Każda ciąża jest niezależnym 

wydarzeniem genetycznym. Tak więc, chociaż wiek jest czynnikiem w obliczaniu ryzyka trisomii 21, 

zespół Downa z poprzednimi ciążami niekoniecznie zwiększa ryzyko, że inne dziecko dotknie 

zaburzenie. Niektóre czynniki środowiskowe są związane z zespołem Downa, które mogą zwiększać 

ryzyko dla młodszych kobiet (poniżej 30 lat). Naukowcy uważają, że kobiety, które palą podczas 

stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych (pigułki antykoncepcyjne) mogą mieć większe 

ryzyko zmniejszenia przepływu krwi do ich jajników. Kiedy komórki jajowe są głodzone dla tlenu, są 

mniej podatne na normalny rozwój, a prawdopodobieństwo wystąpienia niedoczynności jest większe. 

Zespół rodzinnego Downa 

Druga postać zespołu Downa, zespół rodzinnego Downa, nie ma związku z wiekiem matki. Zaburzenie 

to powstaje w wyniku fuzji chromosomu 21 z innym autosomem (często chromosom 14). Ta fuzja jest 

zwykle wynikiem translokacji, co dzieje się, gdy niehomologiczne chromosomy wymieniają części. W 

tym przypadku wymiana obejmuje długie ramię chromosomu 21 i krótkie ramię chromosomu 14. Ten 

rodzaj translokacji nazywa się translokacją Robertsona. Pozostałe części chromosomów 14 i 21 również 

łączą się ze sobą, ale zwykle są tracone z podziałem komórki i nie są dziedziczone. Gdy dochodzi do 

translokacji Robertsona, osoby dotknięte chorobą mogą skończyć z kilkoma rodzajami kombinacji 

chromosomów w swoich gametach. Dla zespołu rodzinnego Downa, nosiciel translokacji ma jedną 

normalną kopię chromosomu 21, jedną normalną kopię chromosomu 14 i jeden połączony chromosom 

translokacji. Nosiciele nie są dotknięci zespołem Downa, ponieważ ich skondensowany chromosom 

działa jako druga kopia normalnego chromosomu. Kiedy komórki nośnika ulegają mejozie, niektóre z 

ich gamet mają jeden translokowany chromosom lub otrzymują normalny dopełniacz, który zawiera 

jedną kopię każdego chromosomu. Nawożenie gamet z translokowanym chromosomem powoduje 

fenotyp zespołu Downa. Około 10 procent żywych dzieci nosicieli ma trisomię 21. Nosiciele mają 

większe szanse niż normalne poronienie z powodu monosomii (z 21 lub 14) i trisomii 14. 

Inne trisomie 

Trisomia 18, zwana także zespołem Edwarda, wynika również z niediagnozowania. Około 1 na 6000 

noworodków ma trisomię 18, co czyni ją drugą najczęstszą trisomią obserwowaną u ludzi. Zaburzenie 

charakteryzuje się poważnymi wadami wrodzonymi, w tym ciężkimi wadami serca i 

nieprawidłowościami w mózgu. Inne defekty związane z trisomią 18 obejmują małą szczękę w stosunku 

do twarzy, zaciśnięte palce, sztywne mięśnie i wady stóp. Większość dotkniętych nią dzieci z trisomią 

18 nie przeżywają pierwszych urodzin. Podobnie jak trisomia 21, trisomia 18 jest związana z kobietami, 

które zaszły w ciążę w wieku powyżej 35 lat. Trzecią najczęściej występującą trisomią u ludzi jest 

trisomia 13 lub zespół Patau. Około 1 na 12 000 żywych urodzeń cierpi na trisomię 13; wiele zarodków 

z tym stanem poronienia we wczesnym okresie ciąży. Dzieci urodzone z trisomią 13 mają bardzo krótką 

oczekiwaną długość życia - większość umiera przed ukończeniem 6 miesięcy. Jednak niektóre mogą 

przetrwać do 2 lub 3 lat; zapisy pokazują, że dwoje dzieci z zespołem Patau żyło dobrze w dzieciństwie 

(jeden zmarł w wieku 11 lat, a drugi w wieku 19 lat). Niemowlęta dotknięte trisomią 13 mają wyjątkowo 



poważne wady mózgu i wiele wad struktury twarzy. Nieobecne lub bardzo małe oczy i inne wady oka, 

rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, wady serca i polidaktylia (dodatkowe palce u rąk i nóg) są 

powszechne wśród tych dzieci. Inny rodzaj trisomii, trisomii 8 występuje bardzo rzadko (1 na 25 000 

do 50 000 urodzeń). Dzieci urodzone z trisomią 8 mają normalną długość życia, ale często są dotknięte 

upośledzeniem umysłowym i wadami fizycznymi, takimi jak skurcze palce u rąk i nóg. 

Inne rzeczy, które idą źle z chromosomami 

Oprócz monosomii i trisomii, wiele innych zaburzeń chromosomowych może wystąpić u ludzi. Można 

dodać całe zestawy chromosomów lub chromosomy mogą zostać rozbite lub uporządkowane. Ta 

sekcja obejmuje niektóre z tych innych rodzajów zaburzeń chromosomowych. 

Polyploidia 

Polyploidia, występowanie więcej niż dwóch zestawów chromosomów, jest ekstremalnie rzadko u 

ludzi. Dwoma zgłoszonymi warunkami poliploidii są triploidalne (trzy pełne zestawy chromosomów) i 

tetraploidalne (cztery zestawy). Większość ciąż poliploidalnych prowadzi do poronienia lub urodzenia 

martwego dziecka. Wszystkie żywe niemowlęta z triploidią mają ciężkie, nieuleczalne wady wrodzone, 

a większość z nich nie przeżywa dłużej niż kilka dni. 

Mozaika 

Mozaika jest formą aneuploidii, która tworzy łaty komórek o zmiennej liczbie chromosomów. We 

wczesnym stadium rozwoju zarodka, niedozwolone jest tworzenie dwóch komórek, które są 

aneuploidalne (najczęściej jedna komórka jest trisomiczna, z jedną dodatkową kopią chromosomu, a 

druga monosomowa, z chromosomem, który nie ma swojego homologu). Komórka może również 

stracić chromosom, prowadząc do monosomii bez towarzyszącego mu trisomii. Wszystkie komórki, 

które pochodzą z komórek aneuploidalnych utworzonych podczas mitozy, są również aneuploidalne. 

Wielkość efektów mozaikowatości zależy od tego, kiedy wystąpi błąd: jeśli błąd wystąpi bardzo 

wcześnie, to dotyczy to większości komórek osobnika. Większość mozaikowatości jest śmiertelna, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy mozaikowa linia komórkowa ogranicza się do łożyska. Wiele zarodków z 

mozaikami łożyska rozwija się normalnie i nie odczuwa złych efektów. Mozaiki chromosomu płci są 

najczęstsze u ludzi; XO-XXX i XO-XXY są powszechnymi genotypami mozaiki. Trisomia 21 występuje 

również jako mozaika z normalnymi komórkami diploidalnymi. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z mozaiką 

są dotknięte w taki sam sposób, jak osoby całkowicie aneuploidalne. 

Fragile X 

Wiele chromosomów ma wrażliwe miejsca, części chromosomu, które wykazują przerwy, gdy komórki 

są wystawione na pewne leki lub chemikalia. Osiemdziesiąt takich delikatnych miejsc jest wspólnych 

dla wszystkich ludzi, ale inne miejsca pojawiają się z powodu rzadkich mutacji. Jedno takie miejsce, 

Fragile X na chromosomie X, powoduje najczęstszą dziedziczną formę upośledzenia umysłowego. 

Fragile X wynika z mutacji w genie zwanym FMR1 (dla Fragile Mental Retardation gen 1). Podobnie jak 

wiele mutacji związanych z X, Fragile X jest recesywny. Dlatego kobiety są zwykle nosicielami mutacji, 

a mężczyźni najczęściej dotknięte zaburzeniem. Mężczyźni z zespołem łamliwego chromosomu X mają 

zwykle pewne opóźnienie umysłowe, które może różnić się ciężkością od łagodnych zaburzeń 

zachowania lub uczenia się aż po ciężkie upośledzenia umysłowe i autyzm. Mężczyźni i chłopcy z 

zespołem łamliwego chromosomu X często mają wystające uszy i długie twarze z dużymi szczękami. 

Fragile X często pokazuje predyspozycje genetyczne - to znaczy, że choroba staje się bardziej dotkliwa 

z pokolenia na pokolenie. W obrębie FMR1 istnieje seria trzech zasad, które powtarzają się w kółko, 

łatwo można dodać powtórzenia przez pomyłkę, co powoduje dłuższą kolejność powtórzeń. U osób z 



zespołem łamliwego chromosomu X trzy bazy można powtórzyć setki razy (zamiast normalnych 60). 

Wraz z wydłużaniem się genu skutki mutacji stają się coraz poważniejsze, a kolejne potomstwo cierpi 

z powodu silniejszych skutków tego zaburzenia. 

Przegrupowania 

Zmiany chromosomów na dużą skalę nazywa się rearanżacjami chromosomowymi. Cztery możliwe są 

rodzaje przegrupowań chromosomalnych: 

* Duplikacja: Duże części chromosomu są kopiowane więcej niż jeden raz, dzięki czemu chromosom 

jest znacznie dłuższy. 

* Inwersja: Część chromosomu zostaje odwrócona, odwracając sekwencję genów. 

* Usunięcie: Duże części chromosomu zostają utracone. 

* Translokacja: Części są wymieniane między niehomologicznymi chromosomami. 

Wszystkie rearanżacje chromosomalne są mutacjami. Normalnie mutacje są bardzo małymi zmianami 

w DNA (które często mają bardzo duży wpływ). Mutacji obejmujących tylko kilka zasad nie można 

wykryć przez barwienie chromosomów i badanie kariotypu. Jednak zmiany chromosomalne na dużą 

skalę mogą być diagnozowane z kariotypu, ponieważ obejmują ogromne fragmenty DNA. U ludzi, 

skreślenia i duplikacje są częstymi przyczynami upośledzenia umysłowego i wad fizycznych. 

Duplikacje 

Duplikacje (w tym przypadku duże niechciane kopie części chromosomu) najczęściej wynikają z 

nierównego przejścia. Większość zaburzeń wynikających z powielania uważa się za częściowe trisomie, 

ponieważ duże części jednego chromosomu są zazwyczaj obecne w trzech powtórzeniach. Powielanie 

części chromosomu 15 wiąże się z jedną postacią autyzmu. Osoby z autyzmem zazwyczaj mają 

poważne upośledzenie mowy, nie reagują łatwo i nie reagują na inne osoby oraz wykazują 

zrytualizowane i powtarzające się zachowania. Upośledzenie umysłowe może, ale nie musi być obecne. 

Osoby z autyzmem są trudne do oceny z powodu ich słabej zdolności komunikowania się. Inne 

rearanżacje chromosomalne, w tym delecje i translokacje na dużą skalę, zostały również 

zidentyfikowane w przypadkach autyzmu. 

Inwersje 

Jeśli nastąpi pęknięcie chromosomu, czasami mechanizmy naprawy DNA mogą naprawić nici. Jeśli 

wystąpią dwie przerwy, część chromosomu może zostać odwrócona przed naprawą przerw. Kiedy duża 

część chromosomu zostaje odwrócona, a kolejność genów ulega zmianie, zdarzenie nazywa się 

inwersją. Kiedy inwersje obejmują centromer, nazywa się je perycentrycznymi; inwersje, które nie 

zawierają centromeru, nazywane są paracentrycznymi. Hemofilia typu A może być w niektórych 

przypadkach spowodowana inwersją w obrębie chromosomu X. Pacjenci z hemofilią mają upośledzone 

tworzenie skrzepów krwi; w rezultacie łatwo ulegają siniakom i swobodnie krwawią nawet przy bardzo 

małych cięciach. Bardzo łagodne obrażenia mogą prowadzić do bardzo poważnej utraty krwi. Podobnie 

jak większość zaburzeń związanych z chromosomem X, hemofilia występuje częściej u mężczyzn niż u 

kobiet. W tym przypadku dwa geny kodujące czynniki krzepnięcia są przerywane przez inwersję, 

czyniąc oba geny niefunkcjonalnymi. 

Usunięcia 

Usunięcie lub utrata dużej części chromosomu zazwyczaj występuje na jeden z dwóch sposobów. 



* Chromosom pęka podczas interfazy cyklu komórkowego, a zerwana część jest tracona, gdy komórka 

się rozdziela. 

* Części chromosomów są tracone z powodu nierównego przejścia podczas mejozy. 

Normalnie, gdy chromosomy rozpoczynają mejozę, równomiernie wyrównują koniec do końca bez 

wystających części. Jeśli chromosomy są wyrównane niepoprawnie, crossing-over może utworzyć 

delecję w jednym chromosomie i wstawienie dodatkowego DNA w drugim, jak pokazano na rysunku 

15-6. Nierówne zdarzenia krzyżowe są bardziej prawdopodobne, gdy wiele powtórzeń jest obecnych 

w sekwencji DNA. Zespół Wi-du-czat jest zaburzeniem delecji spowodowanym utratą krótkiego 

ramienia chromosomu 5 (różne ilości chromosomu 5 mogą zostać utracone, w górę do 60 procent 

ramienia). Cri-du-chat jest po francusku "płaczem kota" i odnosi się do charakterystycznego 

miauczącego dźwięku, który wywołują niemowlęta dotknięte przez ten syndrom. Cri-du-chat działa 

jako autosomalna dominanta; osoby dotknięte są prawie zawsze heterozygotyczne pod względem 

mutacji. Dzieci z Cri-du-chat mają niezwykle małe głowy, okrągłe twarze, szeroko rozstawione oczy i 

niepełnosprawność intelektualną. Crid-chat jest jedną z najczęstszych delecji zmiany układu 

chromosomalnego i występuje u około 1 na 20 000 urodzeń. Większość osób z Cri-du-chat nie przeżywa 

dorosłości. Ponieważ większość tych skreśleń to nowe mutacje, zazwyczaj nie ma rodzinnej historii Cri-

du-chatu. Usunięcie części długiego ramienia chromosomu 15 powoduje zespół Pradera-Williego. Ta 

konkretna delecja prawie zawsze występuje w chromosomie ojca, a tendencja do przekazywania 

skreślenia wydaje się dziedziczna. Kobiety z ciążami dotkniętymi przez Pradera-Williego zwykle 

zauważają, że ich dzieci zaczynają się później przemieszczać w macicy i poruszają się mniej niż nie 

dotknięte chorobą niemowlęta. Dotknięte niemowlęta są mniej aktywne i mają zmniejszone napięcie 

mięśni, co czasami powoduje problemy z oddychaniem. Te niemowlęta mają problemy z karmieniem i 

zwykle nie rosną w normalnym tempie. Dzieci z zespołem Pradera-Williego są upośledzone umysłowo, 

ale ich niepełnosprawność intelektualna zwykle nie jest bardzo ciężka. Problemy z karmieniem we 

wczesnym okresie życia często ustępują później otyłości, ale osoby z Praderem-Willem są prawie 

zawsze niezwykle małe. Podobnie jak Cri-du-chat, Prader-Willi jest często wynikiem spontanicznej 

mutacji, ale może być dziedziczone jako autosomalne zaburzenie dominujące. 

Translokacje 

Translokacje obejmują wymianę dużych części chromosomów. Występują między niehomologicznymi 

chromosomami i występują w dwóch rodzajach: 

* Wzajemna translokacja: Równa (zrównoważona) wymiana, w której każdy chromosom pokrywa się 

z częścią drugiego. Jest to najczęstsza forma translokacji. 

* Niepokrętna translokacja: Nierówna wymiana, w której jeden chromosom zyskuje sekcję, ale drugi 

chromosom nie, co powoduje delecję. 

Podobnie jak inwersje, translokacje mogą wynikać z pękniętych chromosomów, które ulegają 

niedopasowaniu przed zakończeniem procesu naprawy. Kiedy dwa chromosomy są zepsute, mogą 

wymieniać się kawałkami (wzajemną lub zrównoważoną translokacją), zdobywać fragmenty 

(translokację bezwzględną) lub gubić kawałki (skreślenie). Kiedy przerwy przerywają jeden lub więcej 

genów, te geny stają się niefunkcjonalne. Jednym zaburzeniem u ludzi, które czasami wymaga 

zrównoważonej translokacji, jest zaburzenie dwubiegunowe. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe 

może powstać, gdy chromosomy 9 i 11 wymieniają się częściami, przerywając gen na chromosomie 11. 

Ten gen, zwany DIBD 1 (w przypadku zaburzenia w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym, gen 1), 

jest również powiązany z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia. Chromosomy 11 

i 22 są często zaangażowane w zrównoważone zdarzenia translokacyjne, które powodują wady 



wrodzone (takie jak rozszczep podniebienia, defekty serca i upośledzenie umysłowe) oraz dziedziczną 

postać raka piersi. Chromosom 11 wydaje się szczególnie podatny na pękanie w obszarze chromosomu 

z wieloma powtarzającymi się sekwencjami (gdzie dwie zasady, A i T, są powtarzane wiele razy 

sekwencyjnie). Większość powtarzanych sekwencji, takich jak ta, uważa się za śmieciowe DNA. 

Ponieważ zarówno chromosom 11, jak i chromosom 22 zawierają podobne sekwencje powtórzeń, 

powtórzenia mogą umożliwić wystąpienie zdarzeń crossover przez pomyłkę, powodując 

zrównoważone translokacje. W wielu przypadkach zdarzenie translokacji zachodzi spontanicznie u 

jednego z rodziców, który następnie przekazuje przerwane chromosomy swojemu potomstwu, 

powodując częściowe trisomie i częściowe delecje. W takich przypadkach rodzice będący nosicielami 

mogą być dotknięci zaburzeniem. 



Nie potrzebna kanapa: Terapia genowa 

Zakończenie projektu Human Genome Project w 2004 roku, wraz z sekwencjonowaniem genomów nie 

będących ludźmi, spowodowało niesamowitą rewolucję w zrozumieniu genetyki. Jednocześnie 

genetyści prześcigają się w opracowywaniu leków do leczenia i leczenia chorób spowodowanych przez 

nieudane geny. Terapia genowa, leczenie, które staje się bezpośrednią przyczyną zaburzeń 

genetycznych, jest czasami reklamowana jako magiczna kula, lekarstwo na chorobę dziedziczną i raka. 

Terapia genowa może nawet zapewnić sposób blokowania genów patogenów, takich jak wirus 

wywołujący AIDS, zapewniający niezawodne metody leczenia chorób, które obecnie nie występują. 

Niestety, olśniewająca obietnica terapii genowej została utrudniona przez szereg czynników, w tym 

znalezienie właściwego sposobu dostarczania leku pacjentom bez powodowania nowych lub gorszych 

problemów niż te, które są leczone. W tym rozdziale badasz postęp i zagrożenia terapii genowej. 

Leczenie choroby genetycznej 

Rzuć okiem na fragment III części tej książki, aby udowodnić, że twoje zdrowie i genetyka są ze sobą 

nierozerwalnie związane. Nie tylko mutacje powodują zaburzenia przekazywane z pokolenia na 

pokolenie, ale mutacje nabyte w ciągu życia mogą mieć niepożądane konsekwencje, takie jak rak. A 

własne geny nie są jedynymi, które powodują komplikacje - geny przenoszone przez bakterie, pasożyty 

i wirusy pomagają rozprzestrzeniać choroby i przerażać na całym świecie. Czy nie byłoby wspaniale, 

gdybyś mógł wyłączyć te nieznośne, złe geny? Pomyśl tylko: mutacja powoduje utratę funkcji w genie 

supresorowym guza, a ty uzyskujesz szansę na ponowne włączenie tego genu. Wirus daje ci kłopoty? 

Po prostu weź pigułkę, która blokuje funkcję genów wirusowych. Niektórzy genetycy uważają, że 

wdrożenie tych genetycznych rozwiązań problemów zdrowotnych jest tylko kwestią czasu. Dlatego 

rozwój terapii genowej skupił się na dwóch głównych kierunkach działania: 

* Dostarczanie genów w celu zapewnienia pożądanych funkcji, które zostały utracone lub ich brakuje 

* Blokowanie genów przed produkcją niechcianych produktów 

Poszukiwanie pojazdów, aby uzyskać geny do pracy 

Pierwszym krokiem udanej terapii genowej jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu dostarczania 

w celu wprowadzenia nowego genu lub zamknięcia niepożądanego. System dostarczania terapii 

genowej nazywa się wektorem. Idealny wektor 

* Musi być nieszkodliwy, aby układ odpornościowy biorcy nie odrzucał ani nie walczył z wektorem. 

* Musi być łatwy do wyprodukowania w dużych ilościach. Tylko jeden zabieg może wymagać ponad 10 

miliardów kopii wektora, ponieważ potrzebny jest jeden nośnik dostarczający dla każdej komórki w 

zajętym narządzie. 

* Musi być ukierunkowany na określoną tkankę. Ekspresja genu jest specyficzna dla tkanki, więc wektor 

musi również być specyficzny dla tkanki. 

*Musi być w stanie zintegrować swój genetyczny ładunek z każdą komórką docelowego organu, aby 

nowe kopie każdej komórki wygenerowanej później przez mitozę zawierały ładunek terapii genowej. 

Obecnie wirusy są preferowanym wektorem. Większość terapii genowych ma na celu wprowadzenie 

nowego genu do genomu pacjenta, więc łatwo jest zrozumieć, dlaczego wirusy są atrakcyjnymi 

kandydatami do wektora - ta akcja dzielenia się genami jest prawie dokładnie tym, co wirusy robią 

naturalnie. Gdy wirus zostaje zablokowany na komórce, która nie jest w jakiś sposób chroniona przed 

wirusem, wirus przejmuje kontrolę nad wszystkimi działaniami tej komórki wyłącznie w celu 



zwiększenia liczby wirusów. Wirusy rozmnażają się w ten sposób, ponieważ nie są naprawdę żywe i 

mają żadnych ruchomych części, aby osiągnąć reprodukcję. Część strategii ataku wirusa obejmuje 

integrację DNA wirusa z genomem gospodarza w celu przeprowadzenia ekspresji genów wirusa. 

Problem polega na tym, że gdy wirus atakuje komórkę, wywołuje infekcję, którą zwalcza układ 

immunologiczny pacjenta. Więc sztuczka polegająca na używaniu wirusa jako wektoryzacji go oswaja. 

Ulepszanie wirusa do użycia jako wektora zazwyczaj wymaga usunięcia większości jego genów. Te 

delecje skutecznie pozbawiają wirusa prawie całego własnego DNA, pozostawiając tylko kilka bitów. 

Te pozostałe fragmenty to przede wszystkim części normalnie używane przez wirusa do pobierania 

jego DNA do hosta. Podobnie jak kierowcy ciężarówek dostarczających paczki na wyciągnięcie ręki, 

pomocnik jest potrzebny, aby przenieść ładunek z wirusa do komórki odbiorcy. Naukowiec ustawia 

inną cząsteczkę wirusa niektóre z usuniętych genów z wektora. Ten drugi wirus, zwany pomocnikiem, 

dba o to, aby wektor DNA właściwie się replikował. Genetycy prowadzący terapię genową mają kilka 

wirusów do wyboru spośród możliwych nośników dostarczania (wektorów). Wirusy te należą do jednej 

z dwóch klas: 

* Te, które integrują swoje DNA bezpośrednio z genomem gospodarza 

* Ci, którzy wkraczają do jądra komórki, aby stać się stałymi, ale osobnymi mieszkańcami (zwanymi 

episomes) 

W obrębie tych dwóch kategorii trzy rodzaje wirusów - onkurocyty, lentiwirusy i adenowirusy - są 

popularnymi wyborami do terapii genowej. 

Wirusy, które przyłączają się bezpośrednio 

Dwa popularne wirusy do terapii genowej integrują swoje DNA bezpośrednio z genomem gospodarza. 

Onkostrogowirusy i lentiwirusy są retrowirusami, które przenoszą swoje geny do genomu gospodarza; 

kiedy geny retrowirusowe są na miejscu, są replikowane wraz z całym innym DNA gospodarza. 

Retrowirusy wykorzystują RNA zamiast DNA do kodowania swoich genów; wirusy te wykorzystują 

proces zwany odwrotną transkrypcją w celu przekształcenia ich RNA w DNA, który następnie 

wprowadza się do genomu komórki gospodarza. Onkostro - wirusy, pierwsze wektory opracowane do 

terapii genowej, biorą swoją nazwę od onkogenów, które na stałe włączają cykl komórkowy - jednego 

z prekursorów rozwoju pełnoobjawowego raka. Większość wektorów oncoretrovirus używanych do 

terapii genowej śledzi historię z powrotem do wirusa, który wywołuje białaczkę u małp (nazywa się to 

mysim białaczką Moloney lub MLV). MLV okazało się skutecznym wektorem, ale nie bez problemów; 

Skłonność MLV do powodowania raka była trudna do kontrolowania. Onkostrovirusy działają dobrze 

jako wektory tylko wtedy, gdy są używane do leczenia komórek, które są czynnie dzielone. Z drugiej 

strony, lentiwirusy można stosować do leczenia komórek, które nie dzielą się. Prawdopodobnie znasz 

już słynnego lentiwirusa: HIV. Wektory do terapii genowej zostały opracowane bezpośrednio z samego 

wirusa HIV. Mimo, że patologiczne wektory wirusowe zawierają tylko 5 procent pierwotnego DNA, 

czyniąc je nieszkodliwymi, lentiwirusy mogą odzyskać usunięte geny, jeśli wejdą one w kontakt z 

nieoswojonymi cząsteczkami wirusa HIV (to jest tymi, które zakażają ludzi chorymi na AIDS). 

Lentiwirusy są również dość ryzykowne, ponieważ mają tendencję do umieszczania genów w samym 

środku genów gospodarza, co prowadzi do mutacji powodujących utratę funkcji. Niemniej jednak, 

wektory lentiwirusów HIV są używane do zwalczania AIDS. Wirus wektorowy przenosi genetyczną 

wiadomość, która zostaje zmagazynowana w komórkach odpornościowych pacjenta. Gdy wirus HIV 

atakuje te komórki odpornościowe, DNA wektora blokuje replikację wirusa atakującego, skutecznie 

chroniąc pacjenta przed dalszą infekcją. Jak dotąd, to leczenie wydaje się działać i znacznie zmniejsza 

liczbę wirusów przenoszonych przez dotknięte nią osoby. 

Wirusy, które są trochę nietrwałe 



Adenowirusy są doskonałymi wektorami, ponieważ wydzielają swoje geny do komórek, niezależnie od 

tego, czy zachodzi podział komórek. Adenowirusy były obiecujące i problematyczne. Z jednej strony te 

wirusy są naprawdę dobre w dostaniu się do komórek gospodarza. Z drugiej strony, adenowirusy mają 

skłonność do wzbudzania silnej odpowiedzi immunologicznej - ciało pacjenta wyczuwa wirusa jako 

obcą cząstkę i walczy z nim. Aby zwalczyć reakcję immunologiczną, naukowcy pracowali nad 

usunięciem genów, które sprawiają, że adenowirusy są łatwe do rozpoznania przez gospodarza. 

Adenowirusy nie umieszczają swojego DNA bezpośrednio w genomie gospodarza. Zamiast tego istnieją 

osobno jako episomy, więc nie są tak prawdopodobne, że powodują mutacje jako lentiwirusy. Wadą 

jest to, że episomy nie zawsze są replikowane i przekazywane do komórek potomnych, gdy dzieli się 

komórka gospodarza. Niemniej jednak wektory adenowirusowe zostały użyte z godnym uwagi 

sukcesem - i porażką. 

Wstawianie zdrowych genów do obrazu 

Znalezienie właściwego systemu dostarczania jest niezbędnym krokiem w opanowaniu terapii 

genowej, ale aby pozyskać geny i wprowadzić je do pracy jako terapeuci, genetycy muszą również 

znaleźć odpowiednie. Ponieważ znalezienie zdrowych genów nie jest proste, mapowanie genów nadal 

stanowi poważną przeszkodę na drodze do wdrożenia terapii genowej. Wyobraź sobie, że dostałeś 

zdjęcie mężczyzny i kazałeś go znaleźć w Nowym Jorku - bez nazwy, bez adresu, bez numeru telefonu. 

Zadanie znalezienia tego człowieka obejmuje wykrycie jego tożsamości (może poprzez poznanie, kim 

są jego przyjaciele), ustalenie, co robi dla życia, zawężenie poszukiwań do dzielnicy, w której mieszka, 

i identyfikowanie swojej ulicy, bloku i wreszcie jego adres. Ten gonitwa za dziką gęsi jest niemal 

dokładnie niczym gigantyczne zadanie znalezienia genów. Twoje DNA ma około 25 000 genów 

schowanych w około 3 miliardach par zasad DNA. (Wróć do rozdziału 6, aby dowiedzieć się, jak DNA 

jest sortowane w parach zasad). Ponieważ większość genów jest dość niewielkich, względnie 

mówiących (często mniej niż 5 000 par zasad, patrz Rozdział 8), znajdując tylko jeden gen pośród 

wszystkich genetyczny bałagan może brzmieć jak prawie niemożliwe zadanie. Do niedawna jedynymi 

genetykami narzędzi w poszukiwaniu genów była obserwacja wzorów dziedziczenia (jak te pokazane 

w rozdziale 12) i późniejsze porównania tego, jak różne grupy cech zostały odziedziczone. Ta metoda, 

zwana analizą sprzężeń, służy do konstruowania map genów. Jednak wraz z pojawieniem się 

sekwencjonowania DNA poszukiwanie nazw i adresów genów osiągnęło zupełnie nowy poziom. Teraz 

genetycy łączą się z gigantyczną siecią ludzi, aby ustalić dokładną lokalizację genów: 

1. Lekarze identyfikują zaburzenie obserwując fenotyp wywołany mutacją. Zasadniczo jest to twarz 

genu. 

2. Doradcy genetyczni współpracują z pacjentami i ich rodzinami w celu zebrania pełnych historii 

medycznych (patrz rozdział 12). Analiza drzew genealogicznych może odkryć inne cechy, które kojarzą 

się z tym zaburzeniem. 

3. Biolodzy komórkowi patrzą na kariotypy wielu chorych osób i łączą cechy z widocznymi 

nieprawidłowościami chromosomalnymi. Te zmiany chromosomów na dużą skalę często dostarczają 

wskazówek na temat miejsca pobytu genów. 

4. Genetyka populacji analizuje DNA dużych grup osób z chorobą i bez niej, aby zawęzić chromosomy i 

które geny są związane z chorobą. 

5. Biochemicy badają procesy chemiczne w dotkniętych narządach osób z chorobą w celu identyfikacji 

fizjologii zaburzenia. Często są w stanie złapać dokładnie zepsute białko. 



6. Dzięki białku w ręce genetycy używają kodu genetycznego do pracy wstecz z bloków budulcowych 

tego białka, specyficznych aminokwasów, aby odróżnić instrukcje mRNA. 

Identyfikacja właściwego białka i powrót do wzoru mRNA jest niezwykle pomocny, ale nadal nie 

ujawnia tożsamości genu. (Problemy polegają na tym, że mRNA są często silnie edytowane przed ich 

translacją na białka i faktem, że kod jest zdegenerowany, co oznacza, że do uzyskania określonego 

aminokwasu można użyć więcej niż jednego kodonu). Białko zapewnia ogólny obraz tego, czym jest 

adres genu, ale nie jest wystarczająco precyzyjny. Aby zbliżyć się do właściwego adresu, łowca genów 

musi uporządkować DNA. Całe safari polegające na polowaniu na geny zależy od ogromnych 

komputerowych baz danych, do których łatwo ma dostęp cała społeczność naukowa. Te bazy danych 

pozwalają badaczom przeszukiwać profesjonalne czasopisma, aby nadążyć za nowymi odkryciami 

innych naukowców. Naukowcy nieustannie dodają nowe elementy układanki, takie jak nowo 

zidentyfikowane białka, do magazynów danych. Link NCBI w lewej górnej części strony prowadzi do 

strony głównej Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej. Stamtąd można badać wszystko, 

od DNA do danych białkowych zebranych przez naukowców z całego świata. Technologia rekombinacji 

DNA to hasło, które obejmuje większość metod stosowanych przez genetyków do badania DNA w 

laboratorium. Słowo "rekombinant" stosuje się, ponieważ DNA z badanego organizmu jest często 

wpadane do wirusa lub bakterii (to jest rekombinowane z DNA z innego źródła), aby umożliwić dalsze 

badania. Rekombinowany DNA jest również stosowany w wielu innych zastosowaniach, w tym w 

tworzeniu genetycznie modyfikowanych organizmów i klonowaniu. W przypadku terapii genowej, 

rekombinowany 

DNA jest używane 

? Zlokalizuj gen (lub geny), które są zaangażowane w określone zaburzenie lub chorobę. 

? Wytnij pożądany gen z otaczającego DNA. 

? Umieść gen w wektorze (nośniku dostarczającym) w celu przeniesienia do komórek, gdzie jest 

potrzebne leczenie. 

Sprawdzanie biblioteki DNA 

Jedną z najpopularniejszych metod śledzenia określonego genu jest tworzenie biblioteki DNA. Tak to 

brzmi: biblioteka wypełniona kawałkami DNA zamiast książek. Genetycy mogą prześlizgnąć się przez 

bibliotekę, aby przykuć kawałek DNA zawierający interesujący gen. Jedna popularna wersja metody 

biblioteki genetycznej nosi nazwę biblioteki cDNA - zbioru podręczników do nauki genetycznej, które 

są faktycznie używane w konkretnej komórce (c oznacza komplementarne, ponieważ cały proces 

faktycznie rozpoczyna się od skopiowania wiadomości mRNA do komplementarnego formatu DNA) . 

Ideą biblioteki cDNA jest zebranie wszystkich mRNA znalezionych w komórce, która jest zaangażowana 

w jakąś chorobę genetyczną. Ponieważ ekspresja genu jest specyficzna dla tkanki, mRNA w dowolnej 

komórce reprezentują tylko geny, które tam pracują. Zamiast więc przeorać wszystkie 25 000 genów 

ludzkiego genomu, aby znaleźć ten, który ma kłopoty, genetycy mogą zawęzić cel tylko do kilkuset 

znalezionych w konkretnej komórce. 

Zbiór i konwersja mRNA 

Pierwszym krokiem w tworzeniu biblioteki cDNA jest zbieranie mRNA, a najszybszym sposobem 

pozyskiwania mRNA jest chwytanie ich ogonów. Kiedy mRNA ubieramy się do podróży z jądra i do 

cytoplazmy w celu translacji, długi łańcuch rybonukleotydów adeniny zostaje sprzężony z grzbietem 

mRNA. Ten ciąg, zwany ogonem poli-A, pomaga chronić mRNA przed rozkładem, zanim zakończy swoją 

pracę. Aby znaleźć mRNA wytwarzane przez geny komórki, genetycy używają chemikaliów do 



rozbijania otwartych komórek, a następnie odcedzają mRNA poprzez wystawianie ich ogonów na 

długie łańcuchy nukleotydów tyminy. As (adeniny) w ogonach w naturalny sposób łączy się z 

komplementarnymi Ts (tymiankami) ze względu na naturalne powinowactwa zasad dla siebie 

nawzajem. 

Przechodząca odwrotna transkrypcja 

Po zebraniu przez naukowców mRNA komórki, przekształcają one komunikaty mRNA z powrotem do 

DNA, odwracając proces transkrypcji. Odwrotna transkrypcja działa podobnie jak replikacja DNA. 

Starterem stosowanym do odwrotnej transkrypcji jest długi łańcuch Ts (tyminy) komplementarny do 

ogona poli-A mRNA. Specjalny enzym zwany odwrotną transkryptazą, który jest wyizolowany z wirusa, 

przyczepia dNTP do startera, aby utworzyć kopię DNA mRNA. Po wykonaniu kopii DNA mRNA, 

porządek zasad - As, Gs, Cs i Ts - na końcu 5 'sekwencji DNA określa się stosując sekwencjonowanie 

DNA. Ta częściowa sekwencja DNA (około 500 zasad lub tak) jest określana jako znacznik sekwencji 

ekspresyjnej (EST). Jest wyrażany, ponieważ tylko eksony są obecne w sekwencji DNA, a znacznik 

pochodzi z faktu, że tylko część całej sekwencji genu jest otrzymywana (a zatem "znakowana"). 

Przesiewanie biblioteki 

Po utworzeniu EST (patrz poprzednia sekcja), łowcy genów badają każdą "książkę" w bibliotece cDNA, 

aby znaleźć konkretny gen, który powoduje chorobę. Ten proces nazywa się przeglądaniem biblioteki. 

Chodzi o to, aby rozdzielić wszystkie EST i sortować je, aby znaleźć dokładne EST, które pochodziły od 

naukowców genów, których szukali. Trudność przesiewu biblioteki zależy od tego, co już wiemy na 

temat genu. Na przykład, wiedza o tym, co jest złe dla proteingonu, może dostarczyć wystarczającej 

informacji genetycznej, aby dać naukowcom przewagę w ich poszukiwaniach. Czasami genetycy nawet 

patrzą na to, co wiadomo o genach o podobnych funkcjach w innych organizmach i zaczynają na tym. 

Bez względu na wskazówki dostępne dla łowcy genów, badania przesiewowe obejmują wykonanie 

tysięcy identycznych kopii lub klonów każdego EST poprzez umieszczenie go w bakterii lub wirusie. 

Ponieważ EST są tak małe (pod względem DNA), niemożliwe jest manipulowanie tylko jedną kopią 

naraz. Proces klonowania oddziela ESTs w zgrabne, mało identyczne stosy, z których każda składa się z 

tysięcy kopii tylko jednego EST. Jedna metoda używana do klonowania EST nazywa się klonowaniem 

bakteriofagów. Bakteriofagi (w skrócie fagi) to poręczne wirusy, które zarabiają na życie poprzez 

wstrzyknięcie ich DNA bezpośrednio do komórek bakteryjnych. Aby zainfekować komórki bakteryjne, 

bakteriofagi wskakują na zewnętrzną ścianę komórkową i wstrzykują swoje DNA do bakterii, gdzie DNA 

faga integruje się bezpośrednio z własnym DNA bakterii. Geny wirusowe zostają replikowane, 

transkrybowane i ostatecznie translowane przy użyciu mechanizmów komórek bakteryjnych. W końcu, 

geny fagowe rozpoczynają nową fazę, która rozrywa bakteryjne DNA i uwalnia genom faga. DNA faga 

ulega replikacji wiele razy w komórkach bakteryjnych, a także wytwarza nowe muszle białka faga. 

Komórki bakterii ostatecznie pękają, uwalniając nowo wypełnione fagi, aby zainfekować inne komórki. 

Oto, jak te funky wyglądające wirusy są wykorzystywane do tworzenia kopii EST: 

1. Genetycy biorą mieszankę EST i łączą je z DNA tysięcy bakteriofagów. Aby połączyć EST z fagami, 

DNA faga (który jest kolisty) rozcina się przy użyciu enzymu restrykcyjnego. Enzymy restrykcyjne 

wycinają DNA w strony nazywają ed palindromami, gdzie komplementarna sekwencja zasad czyta tę 

samą drogę do tyłu i do przodu (jak 5'-GATC-3 ', której dopełnieniem jest 3'-CTAG-5'). Enzym 

restrykcyjny zawsze przecina te same dwie zasady, jak między G i A, na obu niciach. Po rozerwaniu 

powstała para cięć pozostawia zwisające, jednoniciowe końce na jednym długim kawałku DNA faga. 

EST są traktowane enzymami, aby nadać im lepkie końcówki, wystające fragmenty komplementarne 

do końców pozostawionych w DNA faga. Po zmieszaniu razem, DNA faga i EST dopasowują swoje lepkie 



końce do siebie, kończąc krąg DNA faga z wyjątkiem tego, że każda kopia faga zawiera teraz EST wraz 

z własnym DNA. 

2. Fagi przenoszące EST są mieszane z ich ulubionymi ofiarami, bakteriami i wylewane na szalki 

Petriego. 

3. Po rozprzestrzenianiu się wirusów i wykonaniu ich pracy (około 24 godziny po wymieszaniu z 

bakteriami), wynikiem są małe pestki w jednorodnej warstwie bakterii rosnących na szalce Petriego. 

Każda mała dziurka, zwana płytką nazębną, reprezentuje infekcję spowodowaną przez jeden fag, który 

jest reprodukowany, a reakcja łańcuchowa infekcji spowodowała, że wiele komórek bakteryjnych 

umarło i otworzyło się. Każda pojedyncza strona infekcji reprezentuje wiele tysięcy kopii jednego EST. 

Z tysiącami EST i ich kopiami, jedynym zadaniem, które pozostaje, jest znalezienie EST, który jest 

związany z tropionym genem. Wykorzystując białko-gonewrong jako przewodnik, naukowcy mogą 

zgadnąć, jak może wyglądać EST. Po tym, jak zdecydują, jaki rodzaj sekwencji DNA może uzupełnić EST, 

zamawiają specjalny zestaw DNA, zwany sondą, dostosowany na miarę do sekwencji chcą. Sonda jest 

komplementarna do całości lub części danego EST, oraz jest oznaczony barwnikiem, dzięki czemu 

naukowcy mogą go znaleźć po związaniu się z EST. Każdy EST jest traktowany tak, aby był jednoniciowy, 

a EST są narażone na sonda. Sonda tworzy dwuniciową cząsteczkę tylko z EST, który pasuje; 

dopasowany zestaw znajduje się ze specjalnym wyposażeniem, które pozwala świecić jasno. Naukowcy 

mogą również użyć EST do wyszukiwania wśród chromosomów, aby ustalić ogólne położenie genu. 

Genetyk tworzy kariotyp - zbiór wszystkich chromosomów, które można zbadać pod mikroskopem. 

Chromosomy poddaje się obróbce w celu umożliwienia barwionemu fluorescencyjnie EST związania 

się z jego dopełniaczem na nienaruszonych chromosomach. Barwiony EST przykleja się do nici 

nematemplate, z której pochodzi jego odpowiednik mRNA. Naukowcy mogą zobaczyć wyniki tego 

procesu za pomocą specjalnego mikroskopu: region, w którym EST przyłącza się do jego dopełniacza 

(proces wiązania jest określany jako hybrydyzacja) odbija się jasno w świetle ultrafioletowym. Cała ta 

procedura, zwana fluorescencyjną hybrydyzacją in situ (lub w skrócie FISH), pozwala badaczom 

celować w region danego chromosomu w celu polowania na geny, ale nie jest zbyt specyficzna ze 

względu na sposób pakowania DNA. W gruncie rzeczy FISH zawęża cel do kilku milionów par zasad w 

celu sprawdzenia. Ale to nie jest ostatni element układanki: tylko część adresu (dostarczona przez 

prawe EST) i nazwa ulicy (chromosom), łowcy genów muszą wykonać mapę o wysokiej rozdzielczości, 

aby pomyślnie zakończyć wyszukiwanie. 

Mapowanie genu 

Dzięki postępowi Human Genome Project naukowcy mają mapy dla każdego z chromosomów, a każda 

mapa ma wiele punktów orientacyjnych, zwanych STS dla miejsc oznaczonych sekwencją. Miejsca 

oznaczone tagiem to krótkie odcinki unikalnych kombinacji baz rozsianych po chromosomie. Żadne 

dwa STS nie są do siebie podobne, więc zapewniają unikalne punkty orientacyjne niezależnie od 

miejsca ich występowania. Pełna mapa STS pokazuje całkowitą odległość od jednego końca 

chromosomu do drugiego (w parach podstawowych) wraz z punktami orientacyjnymi po drodze. Mapa 

STS przypomina trochę lokalizację Times Square, Empire State Building i Central Parku w stosunku do 

całej wyspy Manhattan. Być może wiesz, że ulica, której szukasz, znajduje się między Central Parkiem 

a Empire State Building, ale są tam setki małych bloków do wyboru w takim rozmiarze. STS i inne punkty 

orientacyjne w genomie są bardzo podobne - naukowcy mogą wiedzieć, że EST jest pomiędzy dwoma 

STS, ale same STS mogą mieć 20 000 baz! Wykorzystując EST nabrany jako punkt wyjścia, genetycy 

sekwencjonują DNA chromosomu w obu kierunkach w procesie zwanym chodzeniem Hromosome. 

Zasadniczo, muszą zebrać wystarczającą ilość informacji o sekwencji, aby przebiegać przez co najmniej 

dwa punkty orientacyjne STS na mapie, po jednym w każdym kierunku. Aby kontynuować analogię z 

miastem, chodzenie po chromosomie jest jak układanie map dzielnic, aż do dwóch głównych punktów 



orientacyjnych. Chromosomowe spacery dostarczają dwóch ostatnich ważnych elementów układanki: 

dokładnego umiejscowienia genu w stosunku do reszty chromosomu i (wreszcie!) Całej sekwencji genu 

związanego z EST. Wraz z ukończeniem Projektu Genomu Człowieka, mapowanie genów staje się 

łatwiejsze i łatwiejsze. Naukowcy mogą wziąć własne informacje o sekwencji EST i sprawdzić bazę 

danych, aby zobaczyć, czy ich sekwencja wypada na wcześniejszej mapie. Chodzenie chromosomowe 

jest nadal konieczne, aby uzyskać dokładne umiejscowienie genu w stosunku do wszystkiego wokół 

niego. Po dokładnym odwzorowaniu genu, sekwencje genów wielu osób (zarówno z chorobą, jak i bez 

niej) są porównywane w celu dokładnego określenia, czym jest ta mutacja (to znaczy, jak gen różni się 

pomiędzy osobami dotkniętymi i nie dotkniętymi chorobą). Po zlokalizowaniu genu, wiele tysięcy 

dokładnych replik o zdrowszej wersji genu można uzyskać poprzez łańcuchową reakcję polimerazy, 

proces stosowany do pobierania odcisków palców DNA (patrz rozdział 18). Kopie zdrowego genu są 

wprowadzane do wektora stosowanego do terapii genowej tymi samymi metodami, które zostały 

użyte do wytworzenia opisanej tu biblioteki cDNA. 

Powolne postępy w zakresie terapii genowej 

Kiedy Projekt Genomu Ludzkiego zaczął spełniać marzenia genetyków na całym świecie, realizacja 

obietnic terapii genowej wydawała się bardzo ważna. W rzeczywistości pierwsze próby 

przeprowadzone w 1990 r. Odniosły spektakularny sukces. W tych pierwszych próbach terapii genowej 

dwóch pacjentów cierpiących na to samo zaburzenie niedoboru odporności otrzymało infuzje komórek 

niosących geny kodujące ich brakujące enzymy. Leczone zaburzenie było postacią ciężkiego złożonego 

niedoboru odporności (SCID); ta szczególna marka SCID wynika z utraty jednego enzymu: deaminazy 

adenozyny (ADA). SCID jest tak silny, że osoby dotknięte chorobą muszą żyć w całkowicie 

wysterylizowanych środowiskach bez kontaktu ze światem zewnętrznym, ponieważ nawet najmniejsze 

zakażenie może okazać się śmiertelne. Ponieważ tylko jeden gen jest zaangażowany, SCID jest 

naturalnym kandydatem do leczenia terapią genową. 



Śledzenie historii człowieka i przyszłości planety 

Nie sposób przecenić wpływu genetyki na naszą planetę. Każda żywa istota zależy od DNA za swoje 

życie, a wszystkie żyjące istoty, w tym ludzie, dzielą sekwencje DNA. Zadziwiające podobieństwa 

między DNA a DNA innych żywych istot sugerują, że wszystkie żywe istoty śledzą swoją historię z 

powrotem do jednego źródła. W bardzo prawdziwym sensie, wszystkie stworzenia wielkie i małe są 

jakoś powiązane. Genetyczne podstawy życia można badać na różne sposoby. Jedną z potężnych 

metod zrozumienia wzorów ukrytych w DNA jest porównanie DNA wielu osób jako grupy. Ta 

specjalizacja, zwana genetyką populacyjną, jest potężnym narzędziem. Genetycy nie tylko badają w 

ten sposób ludzkie populacje, ale stosują je również do populacji zwierząt, aby na przykład zrozumieć, 

jak chronić zagrożone gatunki. W tym rozdziale dowiesz się, jak naukowcy analizują genetykę wielu 

osób naraz, aby zrozumieć skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. 

Wariacja genetyczna jest wszędzie 

Następnym razem, gdy znajdziesz się na kanale w telewizji, zatrzymaj się na jednym z kanałów 

poświęconych nauce lub zwierzętom. Różnorodność życia na ziemi jest naprawdę niesamowita. W 

rzeczywistości naukowcy wciąż nie odkryli wszystkich gatunków żyjących na naszej planecie; rozległe 

lasy deszczowe Ameryki Południowej, głębokie morskie ujścia oceanu, a nawet wulkany zawierają 

nieodkryte gatunki. Nie można przecenić wzajemnych powiązań wszystkich żywych istot z naukowego 

punktu widzenia. Suma całego życia na Ziemi nazywana jest różnorodnością biologiczną. Różnorodność 

biologiczna jest samowystarczalna i stanowi samo życie. Razem, żywe istoty z tej planety dostarczają 

tlen (i wszystko inne) do oddychania, dwutlenek węgla, aby utrzymać rośliny przy życiu i regulować 

temperaturę i pogodę, wodę deszczową dla ciebie i twoje zapasy żywności, odżywcze cykle do 

odżywiania każdego pojedynczego stworzenia na Ziemi i niezliczone inne funkcje. Różnorodność 

biologiczna zapewnia tak wiele istotnych funkcji dla ludzkiego życia, że usługi te zostały wycenione na 

33 tryliony dolarów rocznie (tak, to trylion z "t"). (W przypadku, gdy zastanawiasz się, naukowcom 

udaje się doliczyć wartości dolara do funkcji, które Ziemia wykonuje naturalnie, takich jak opady 

deszczu, produkcja tlenu, cykle składników odżywczych, tworzenie gleby i zapylanie, by wymienić tylko 

kilka.) Podstawą różnorodności biologicznej na świecie jest zmienność genetyczna . Kiedy rozejrzysz się 

po ludziach, których znasz, widzisz ogromne różnice w wysokości, kolorze włosów i oczu, kolorze skóry, 

kształcie ciała, jak go nazywasz. Ta fenotypowa (fizyczna) odmienność oznacza, że każda osoba różni 

się również genetycznie. Podobnie osoby we wszystkich populacjach innych organizmów 

rozmnażających się płciowo również różnią się fenotypem i genotypem. Naukowcy opisują genetyczną 

zmienność populacji (określaną jako grupy organizmów krzyżujących się, które istnieją razem w czasie 

i przestrzeni) na dwa sposoby: 

* Częstości alleli: jak często różne populacje (alternatywne wersje danej części DNA) pojawiają się w 

populacji? 

* Częstotliwości genotypów: Jaki odsetek populacji ma określony genotyp? 

Częstotliwości alleli i częstości genotypów są dwoma sposobami pomiaru zawartości puli genów. Pula 

genów odnosi się do wszystkich możliwych alleli wszystkich różnych genów, które łącznie mają 

wszystkie osobniki danego organizmu. Geny przekazywane są w formie alleli przenoszonych z rodzica 

na dziecko w wyniku rozmnażania płciowego. 

Częstotliwości alleli 

Allele są różnymi wersjami konkretnej sekcji DNA (jak allele na kolor oczu, przerzuć się do rozdziału 3, 

aby zapoznać się z terminologią używaną w genetyce). Większość genów ma wiele różnych alleli. 



Genetycy używają sekwencjonowania DNA do badania genów i określenia, ile alleli może istnieć. Aby 

policzyć allele, badają DNA wielu różnych osobników i szukają różnic pomiędzy parami zasad - A, G, T i 

C - które zawierają DNA. Na potrzeby genetyki populacyjnej naukowcy szukają także indywidualnych 

różnic w śmieciowym DNA. Niektóre allele są bardzo powszechne, a inne rzadkie. Aby zidentyfikować 

i opisać wzorce pospolitości i rzadkości, genetycy populacyjni obliczają częstości alleli. Genetycy chcą 

wiedzieć, jaka część populacji ma określony allel. Informacje te mogą być niezwykle ważne dla zdrowia 

ludzi. Na przykład genetycy odkryli, że niektórzy ludzie noszą allel, który czyni je odpornymi na infekcje 

wirusem HIV, który wywołuje AIDS. Częstotliwość alleli - jak często pojawia się allel w populacji - jest 

dość łatwa do obliczenia: Po prostu podziel liczbę kopii danego allelu przez liczbę kopii wszystkich alleli 

reprezentowanych w populacji dla danego genu. Jeśli znasz liczbę homozygot (osobników mających 

dwie identyczne kopie określonego allelu) i heterozygot (osobników mających dwa różne allele genu), 

możesz ustawić problem za pomocą tych dwóch równań: p + q = 1 lub q = 1 - str. W systemie z dwoma 

allelami mała litera p jest zazwyczaj używana do reprezentowania jednej częstotliwości alleli, a q do 

drugiej. Zawsze p + q musi wynosić 1 (lub 100 procent). Na przykład, powiedz, że chcesz znać 

częstotliwość dominującego allelu (R) dla grochu okrągłego w populacji roślin, takich jak te, które 

Mendel studiował. Wiesz, że istnieje 60 roślin RR, 50 roślin Rr i 20 roślin rr. Aby określić częstotliwość 

alleli dla R (określanej jako p), mnożymy liczbę roślin RR przez dwa (ponieważ każda roślina ma dwa 

allele R) i dodajemy tę wartość do liczby roślin Rr: 60 x 2 = 120 + 50 = 170. Podziel sumę, 170, przez 

dwa razy całkowite rośliny w populacji (ponieważ każda roślina jako dwa allele) lub 2 (60 + 50 + 20) = 

260. Wynik wynosi 0,55, co oznacza, że 55 procent populacja grochu ma allel R. Aby uzyskać 

częstotliwość r (to znaczy q), po prostu odejmij 0,55 od 1. Sytuacja staje się dość skomplikowana, 

matematycznie rzecz biorąc, gdy obecnych jest kilka alleli, ale wiadomość o allelu na miejscu 

częstotliwość jest wciąż taka sama: wszystkie częstotliwości alleli są proporcją populacji posiadającej 

przynajmniej jedną kopię allelu. A wszystkie częstotliwości alleli w danej populacji muszą dodać do 

jednego (co można wyrazić jako 100 procent, jeśli wolisz). 

Częstotliwości genotypów 

Większość organizmów ma dwie kopie każdego genu (to znaczy są diploidalne). Ponieważ dwie kopie 

niekoniecznie muszą być identyczne, jednostki mogą być heterozygotyczne lub homozygotyczne pod 

względem dowolnego danego genu. Podobnie jak allele, genotypy mogą się różnić częstotliwością. 

Częstotliwości genotypowe informują, jaki odsetek osób w populacji jest homozygotyczny, a co za tym 

idzie, jaka proporcja jest heterozygotyczna. W zależności od tego, ile alleli występuje w populacji, może 

istnieć wiele różnych genotypów. Niezależnie od tego, suma wszystkich częstotliwości genotypów dla 

danego locus. Aby obliczyć częstotliwość genotypową, musisz znać całkowitą liczbę osób, które mają 

określony genotyp. Załóżmy na przykład, że masz do czynienia z populacją 100 osób; 25 osobników jest 

homozygotycznych recesywnych (zz), a 30 jest heterozygotycznych (Zz). Częstotliwość trzech 

genotypów (zakładając, że są tylko dwa allele, Z i z) jest przedstawiona poniżej, gdzie całkowita 

populacja jest reprezentowana przez N. Częstość alleli i częstotliwość genotypów są bardzo blisko 

spokrewnione, ponieważ genotypy pochodzą z kombinacji allele. Łatwo zauważyć na przykładzie 

mendlowskiego dziedziczenia i analizy rodowodu, że jeśli allel jest bardzo powszechny, 

homozygotyczność będzie wysoka. Okazuje się, że związek między częstością alleli a 

homozygotycznością jest dość przewidywalny. W większości przypadków można użyć częstotliwości 

alleli do oszacowania częstości genotypów za pomocą zależności genetycznej zwanej prawem genetyki 

populacyjnej Hardy'ego-Weinberga. 

Łamanie prawa genetyki populacyjnej Hardy'ego-Weinberga 

Godfrey Hardy i Wilheim Weinberg nigdy się nie spotkali, ale ich nazwiska są na zawsze powiązane w 

annałach genetyki. W 1908 roku obaj mężczyźni, całkowicie niezależni od siebie, wymyślili równanie 



opisujące, w jaki sposób częstotliwości genotypowe są powiązane z częstotliwościami alleli. Ich zestaw 

prostych i eleganckich równań dokładnie opisuje genetykę populacji dla większości organizmów. To, 

co Hardy i Weinberg zdali sobie sprawę, to to, że w systemie z dwoma allelami wszystkie rzeczy są 

równe, homozygotyczność i heterozygotyczność równoważą się. 

Odnoszenie alleli do genotypów 

Równowaga występuje, gdy coś znajduje się w stanie równowagi. Genetycznie,  równowaga oznacza, 

że pewne wartości pozostają niezmienione z biegiem czasu. Zasada Hardy'ego-Weinberga mówi, że 

częstotliwości alleli i genotypów pozostaną niezmienione, generowanie za pokoleniem, o ile spełnione 

zostaną określone warunki. Aby genetyka populacji mogła podążać za związkami Hardy'ego-

Weinberga: 

* Organizm musi rozmnażać się płciowo i być diploidalny. Seks daje możliwość osiągnięcia różnych 

kombinacji alleli, a cała sprawa (przebaczenie) zależy od posiadania alleli w parach (ale można użyć 

wielu alleli, nie ograniczasz się do dwóch na raz). 

* Częstotliwości alleli muszą być takie same u obu płci. Jeśli allele zależą całkowicie od męskości lub 

kobiecości, związki nie wchodzą w życie, ponieważ nie wszystkie potomstwo ma równe szanse 

dziedziczenia alleli - allele na chromosomie Y naruszają zasady Hardy'ego-Weinberga. 

* Loci musi segregować niezależnie. Niezależna segregacja loci jest sercem genetyki mendlowskiej, a 

Hardy-Weinberg pochodzi bezpośrednio z praw Mendla. 

* Krycie musi być losowe w odniesieniu do genotypu. Krycia między osobnikami muszą być losowe, co 

oznacza, że organizmy nie układają się na podstawie badanego genotypu. 

Hardy-Weinberg robi inne założenia dotyczące opisywanych populacji, ale związek jest dość 

tolerancyjny wobec naruszeń tych oczekiwań. Nie tak z czterema wymienionymi powyżej. Kiedy jedno 

z czterech głównych założeń Hardy-Weinberga nie zostanie spełnione, związek pomiędzy 

częstotliwością alleli a częstotliwością genotypu zwykle zaczyna się rozpadać. Relacja równowagi 

Hardy'ego-Weinberga jest często ilustrowana graficznie. Wykres Hardy'ego-Weinberga jest dość łatwy 

do zinterpretowania. Po lewej stronie wykresu znajduje się częstotliwość genotypowa (jako procent 

całkowitej liczby ludności od 0 na dole do 100 procent na górze). Na dole wykresu znajduje się 

częstotliwość recesywnego allelu, a (od 0 do 100 procent, od lewej do prawej). Aby znaleźć związek 

między częstotliwością genotypu a częstotliwością alleli według Hardy'ego-Weinberga, po prostu idź 

prosto w górę od dołu, a następnie odczytaj wartość z lewej strony wykresu. Na przykład, jeśli chcesz 

wiedzieć, jaka część populacji jest homozygotyczna, gdy częstotliwość alleli wynosi 40 procent, zacznij 

od 40 procent zaznaczenia na dole wykresu i podążaj ścieżką prosto do góry, aż dojdziesz do linii 

oznaczone aa (opisujące częstotliwość genotypów dla aa). Wybierz poziomą ścieżkę (oznaczoną 

strzałką) w lewo i odczytaj częstotliwość genotypu. W tym przykładzie oczekuje się, że 20 procent 

populacji będzie aa, gdy 40 procent populacji niesie allel. Ma to sens, że gdy allel a jest bardzo rzadki, 

homozygoty są również rzadkie. Ponieważ allel a staje się bardziej powszechny, częstotliwość 

homozygot powoli rośnie. Częstotliwość homozygotycznego dominującego genotypu, AA, zachowuje 

się w ten sam sposób, ale jako odbicie lustrzane aa (częstotliwość genotypowa dla aa) ze względu na 

związek alleli A do a w kategoriach własnych częstotliwość: p + q musi wynosić 1. Jeśli p jest duże, q 

musi być małe i odwrotnie. Sprawdź wygiętą linię pośrodku Rysunku 17-1. Jest to częstotliwość 

heterozygot, Aa. Najwyższy odsetek populacji, która może być heterozygotyczna jest 50 procent. 

Możesz zgadnąć, że tak właśnie jest, bawiąc się monofonicznymi krzyżami, jak te opisane w rozdziale 

3. Bez względu na to, jaką kombinację krycia próbujesz (AA z aa, Aa z Aa, Aa z aa, itd.), Największy 

odsetek Potomstwo, które możesz otrzymać, wynosi 50 procent. Tak więc, gdy 50 procent populacji 



jest heterozygotyczne, równowaga Hardy'ego-Weinberga przewiduje, że 25 procent populacji będzie 

homozygotycznych pod względem allelu A, a 25 procent będzie homozygotycznych pod względem 

allelu. Ta sytuacja występuje tylko wtedy, gdy p jest równe q - innymi słowy, p równe jest q równe 50 

procentom. Związek pomiędzy częstotliwościami alleli i częstościami genotypów opisany jest 

równaniem p2 + 2pq + q2. Tak więc linia oznaczona aa jest opisana równaniem p2. 2pq opisuje częstość 

występowania heterozygot (Aa), a q2 opisuje częstotliwość AA w populacji. Wiele loci przestrzega 

zasad prawa Hardy'ego-Weinberga, mimo że założenia wymagane dla związku nie są spełnione. 

Jednym z głównych założeń, które często są łamane wśród ludzi, jest losowe krycie. Ludzie mają 

tendencję do zawarcia związku małżeńskiego ze względu na ich podobieństwa, takie jak tło religijne, 

kolor skóry i cechy etniczne. Na przykład ludzie o podobnym pochodzeniu społeczno-ekonomicznym 

mają tendencję do częstszego zawarcia związku małżeńskiego, niż mogłoby to przewidzieć. Niemniej 

jednak wiele ludzkich genów nadal znajduje się w równowadze Hardy'ego-Weinberga. To dlatego, że 

krycia mogą być zależne od pewnych cech, ale nadal są niezależne w odniesieniu do genów. Gen, który 

nadaje odporność na HIV (opisywany na pasku bocznym "Plagi wpływają na genetykę populacji") jest 

dobrym przykładem umiejscowienia u ludzi, który przestrzega prawa Hardy'ego-Weinberga, mimo że 

jego częstotliwość ukształtowała śmiertelna choroba. 

Naruszenie prawa 

Istnieje kilka sposobów, w jakie populacje mogą wyrwać się z równowagi Hardy'ego-Weinberga. 

Jednym z najczęstszych odejść od Hardy-Weinberg występuje w wyniku chowu wsobnego. Mówiąc 

prościej, inbredowanie ma miejsce, gdy blisko spokrewnione osobniki łączą się i produkują potomstwo. 

Właściciele psów rasowych często stają w obliczu tego problemu, ponieważ niektóre psy płci męskiej 

spłodzą wiele szczeniąt, a pokolenie lub dwa lata później potomkowie tego samego samca są ze sobą 

łączone. (Faktycznie, selektywne mieszanie jest tym, co stworzyło różne rasy psów na początku). 

Inbredowanie ma tendencję do zacierania Hardy'ego-Weinberga, ponieważ niektóre allele zaczynają 

pojawiać się coraz częściej i częściej niż inne. Ponadto homozygoty stają się bardziej powszechne, co 

oznacza, że wytwarza się coraz mniej heterozygot. Ostatecznie pojawienie się recesywnych fenotypów 

staje się bardziej prawdopodobne. Na przykład pojawienie się dziedzicznych problemów u niektórych 

ras zwierząt, takich jak głuchota u psów rasy dalmatyńskiej, jest wynikiem pokoleń chowu wsobnego. 

Wysoka częstość występowania określonych zaburzeń genetycznych u niektórych grup ludzi, takich jak 

społeczności Amish, jest również wynikiem chowu wsobnego. Nawet jeśli ludzie w grupie nie są już tak 

blisko spokrewnieni, jeśli niewielka liczba osób założyła grupę, wszyscy w grupie są jakoś powiązani. 

Utrata heterozygotyczności ma za zadanie zasygnalizować populację zagrożoną. Populacje o niskim 

poziomie heterozygotyczności są bardziej podatne na choroby i stres, a ta podatność zwiększa 

prawdopodobieństwo wyginięcia. Wiele z tego, co wiemy o utracie heterozygotyczności i wynikających 

z tego problemach ze zdrowiem jednostek - sytuacja określana ironicznie jako depresja wsobna - 

pochodzi z obserwacji zwierząt uwięzionych, takich jak te w ogrodach zoologicznych. Wiele zwierząt w 

ogrodach zoologicznych wywodzi się z populacji utrzymywanych w niewoli, z populacji, które na 

początku miały niewielu założycieli. Na przykład, wszystkie niewidoczne śnieżne lamparty są podobno 

potomstwem zaledwie siedmiu zwierząt. Nie tylko zagrożone są zwierzęta żyjące w niewoli. Ponieważ 

siedliska zwierząt stają się coraz bardziej zmienione przez działalność człowieka, naturalne populacje 

zostają posiekane, odizolowane i zmniejszają się. Genetyka zachowywania, tak jak twoja, pracuje, aby 

zrozumieć, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na naturalne populacje ptaków i zwierząt. 

Spójrz na pasek boczny "Genetyka i współczesna arka", aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zoologowie 

i genetykowie zajmujący się ochroną przyrody pracują nad ochroną zwierząt przed inbredową depresją 

i ratowaniem gatunków przed wyginięciem. 

Mapowanie puli genów 



Kiedy wymiana alleli lub przepływ genów pomiędzy grupami jest ograniczona, populacje przyjmują 

unikalne sygnatury genetyczne. Ogólnie rzecz biorąc, unikalne allele są tworzone poprzez mutacje 

(patrz Rozdział 13). Jeżeli grupy organizmów są geograficznie oddzielone i rzadko wymieniają się 

wiązaniami, zmutowane allele stają się powszechne w populacjach. Wynika z tego, że niektóre allele 

występują tylko w pewnych grupach, co nadaje każdej grupie unikalną tożsamość genetyczną. 

Genetycy identyfikują sygnatury genetyczne unikalnych alleli, poszukując odmiennych wzorców w 

obrębie genów i pewnych fragmentów niezdrowego DNA. Zmutowane allele, które pojawiają się poza 

populacją, z którą są zwykle kojarzone, sugerują, że jedna lub więcej osób przemieszcza się lub 

rozprasza między populacjami. Genetycy wykorzystują te genetyczne wskazówki do śledzenia ruchów 

zwierząt, roślin, a nawet ludzi na całym świecie. W następnych sekcjach omówię niektóre z ostatnich 

wysiłków, aby to osiągnąć. 

Jedna wielka szczęśliwa rodzina 

Dzięki projektowi Human Genome Project, genetyka populacji ludzkiej dysponuje skarbnicą informacji, 

które można przesiać. Dzięki nowym technologiom badacze uczą się bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej tego, co wyróżnia różne ludzkie populacje. Jednym z takich wysiłków jest projekt HapMap. 

Hap oznacza haplotyp, czyli inny sposób powiedzenia inwentaryzacji ludzkich alleli. Allele badane na 

HapMap niekoniecznie są allelami ze specyficznych genów; wiele z nich jest allelami w śmieciowym 

DNA. HapMap wykorzystuje zmiany pojedynczej pary zasad, zwane SNP, w DNA; SNP są wynikiem 

tysięcy substytucji mutacje. Większość tych drobnych zmian nie ma wpływu na fenotyp, ale zbiorowo 

różnią się one w zależności od populacji, umożliwiając genetykom rozpoznanie genetycznego podpisu 

każdej populacji. Po tym, jak genetycy zrozumieją, jak wiele różnorodności istnieje wśród haplotypów, 

pracują nad stworzeniem map genetycznych, które wiążą allele SNP z lokalizacjami geograficznymi. 

Zasadniczo wszyscy ludzie dzielą się genetycznie na trzy kontynenty Afryki, Azji i Europy. Nie jest to 

zbyt zaskakujące - ludzie mają przebywali w Ameryce Północnej i Południowej przez zaledwie 10 000 

lat. Kiedy opisano genetyczną wyjątkowość ludzi Starego Świata, genetycy zbadali populacje w 

Ameryce Północnej i innych populacjach imigrantów, aby sprawdzić, czy genetyka jest w stanie 

przewidzieć, skąd ludzie pochodzą.  Na przykład analizy genetyczne grupy imigrantów w Los Angeles 

dokładnie określiły, na którym kontynencie żyli ludzie. Niektórzy genetycy uważają, że mapy 

genetyczne mogą być jeszcze bardziej szczegółowe i mogą wskazywać ludziom kraje, a może nawet 

miasta, w których kiedyś żyli ich przodkowie. Ostatecznym celem projektu HapMap jest powiązanie 

haplotypów z populacjami wraz z informacjami na temat środowisko, rodzinne historie i schorzenia 

medyczne dostosowane do rozwoju leczenie chorób. Ponieważ ludzie uwielbiają podróżować, 

genetycy porównują również tempo przemieszczania się między mężczyznami i kobietami. Wspólna 

mądrość sugeruje, że historycznie mężczyźni zwykle poruszali się bardziej niż kobiety (myślę, że 

Krzysztof Kolumb lub Leif Ericson). Jednak dowody DNA sugerują, że mężczyźni nie są tak skłonni do 

błądzenia, jak wcześniej sądzono. Genetycy porównali mitochrondrialne (przekazywane z matki na 

dziecko) z DNA chromosomu Y (przekazywane z ojca na syna). Wygląda na to, że kobiety migrowały z 

jednego kontynentu do kolejnego ośmiokrotnie częściej niż mężczyźni. Tradycja kobiet opuszczających 

własne rodziny, aby dołączyć do swoich mężów, mogła przyczynić się do powstania tego schematu, ale 

istnieje inne możliwe wytłumaczenie: Wzór poligynii, mężczyźni ojcujący dzieci przez więcej niż jedną 

kobietę. Więc wracam do tego trochę o mężczyznach wędrujących. . . . 

Dodatkowe informacje na temat genetyki populacyjnej i wielu aplikacji interaktywnych można znaleźć 

na stronie www.bbc.co.uk/science/genes/dna_detectives/index.shtml. Ta strona internetowa, 

sponsorowana przez BBC (British Broadcasting Corporation), jest bramą do nauki o tym, jak DNA może 

być użyty do śledzenia pochodzenia ludzi. Strona opowiada historię nagradzanego filmu 

dokumentalnego "Ojczyzna: podróż genetyczna". Badanie profilowane w dokumencie pozwoliło 



brytyjskim obywatelom pochodzenia afrykańskiego poznać ich rodzinne historie - nawet po to, by 

wyśledzić i spotkać krewnych wciąż żyjących w Afryce kontynent! Indywidualne studia przypadku są 

prezentowane na stronie wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi procesu łączenia ludzi z ich dalszymi 

krewnymi 

Odkrywanie tajemniczego życia społecznego zwierząt 

Przepływ genów może mieć ogromny wpływ na zagrożone i zagrożone gatunki. Na przykład naukowcy 

ze Skandynawii niedawno studiowali izolowaną populację szarego wilka. Genetycznie populacja była 

bardzo wsobna; wszystkie zwierzęta wywodzą się od tej samej pary wilków. Heterozygosity były niskie, 

a co za tym idzie także wskaźniki urodzeń. Kiedy populacja nagle zaczęła rosnąć, naukowcy byli 

zszokowani. Najwyraźniej samiec wilk migrował ponad 500 mil, aby dołączyć do stada i wilczych 

szczeniąt ojca. Tylko jedno zwierzę przyniosło wystarczającą ilość nowych genów, aby uratować 

populację przed wyginięciem. Wzorce krycia zwierząt często dostarczają biologom niespodzianek. 

Ponieważ ludzie lubią tworzyć monogamiczne pary, naukowcy porównują ptaki do ludzkości, wskazując 

na nasze pozornie podobne nawyki godowe. Jak się okazuje, ptaki wcale nie są tak monogamiczne. U 

większości gatunków ptaków okołobieżnych (grupa, która obejmuje gołębie i wróble, by wymienić dwa 

powszechne typy), 20 procent wszystkich potomstwa pochodzi od jakiegoś mężczyzny innego niż ten, 

z którym samica spędza cały swój czas. Rozprzestrzeniając ojcostwo wśród kilku samców, samica 

zapewnia, że jej potomstwo jest zróżnicowane genetycznie. A różnorodność genetyczna jest niezwykle 

ważna, aby pomóc w odparciu stresu i chorób. Genetyka ujawnia, że niektóre ptaki są naprawdę 

rozbrykane. Na przykład, Wróżki Wróżki, małe, błyszczące niebieskie ptaki śpiewające, żyją w Australii 

w dużych grupach; w jednej suczce bierze udział kilku mężczyzn, którzy pomagają jej wychowywać 

młode. Jednak żaden z mężczyzn uczęszczających do tego gniazda nie jest ojcem żadnego z dzieci - 

kobiece Wróżki wymykają się z mężczyznami na odległych terytoriach. Inne ptaki tworzą grupy 

rodzinne. Florida scrub sójki, piękne akwamaryn z centralnej Florydy, pobyt w domu i pomóc mama i 

tata wychowywać młodszych braci i siostry. Ostatecznie starsze dzieci dziedziczą terytorium swoich 

rodziców. Inny australijski gatunek, White-winged Choughs, wprowadził zupełnie inny zwrot w 

zbieraniu siły roboczej do wychowania swoich dzieci. Rodziny Chough (wymawiane chuff) porywają 

dzieci sąsiadów i zmuszają ich do pracy przy wychowywaniu potomstwa. Okazuje się, że ludzie nie są 

jedynymi, którzy żyją w bliskim związku z rodzicami, braćmi lub siostrami przez całe życie. Niektóre 

gatunki wielorybów żyją w grupach zwanych strąkami. Każda kapsuła reprezentuje jedną rodzinę: 

mamy, siostry, braci, ciotki i kuzynów, ale nie ojców. Różne kapsułki spotykają się, aby znaleźć 

partnerów - tak jak w przypadku syna / brata jednej kapsułki można kojarzyć się z córką / siostrą z innej 

kapsuły. Pokieruj potomstwem ojca w różnych kapsułach, ale pozostań z własnymi rodzinami przez 

całe życie. Niestety, genetycy dowiedzieli się o strukturach rodzin wielorybich i zwyczajach godowych, 

biorąc mięso z wielorybów zabitych przez ludzi. Podobnie jak wiele innych stworzeń na świecie, 

wieloryby są zabijane przez myśliwych. Miejmy jednak nadzieję, że informacje zebrane przez 

naukowców podczas zbierania wielorybów przyczynią się do ich ochrony, umożliwiając przetrwanie 

niesamowitej różnorodności biologicznej planety na następne pokolenia. 



Genetyka sądowa: rozwiązywanie zagadek za pomocą DNA 

W dzisiejszych czasach telewizja kryminalna pojawia się w każdym dramacie gliniarzy i morderczych 

zagadkach, ale czego w realnym świecie używa się kryminalistyki? Ogólnie rzecz biorąc, kryminalistykę 

uważa się za naukę wykorzystywaną do chwytania i skazywania przestępców; obejmuje wszystko, od 

określenia źródła włókien dywanowych i włosów do testowania ojcostwa. Technicznie, kryminalistyka 

to zastosowanie metod naukowych do celów prawnych. Tak więc genetyka sądowa to badanie 

dowodów DNA - kto to jest, kto to zrobił i kto jest twoim tatusiem. Tak jak każda osoba ma swój 

unikalny odcisk palca, każdy i każdy człowiek (z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych) jest genetycznie 

unikalny. Odciskanie DNA, znane również jako profilowanie DNA, jest procesem odkrywania wzorców 

w obrębie DNA. Odciski palców DNA są podstawą genetyki sądowej i są często wykorzystywane 

* Potwierdź, że dana osoba była obecna w określonej lokalizacji 

* Określ tożsamość (w tym płeć) 

* Przypisanie ojcostwa 

Tu wchodzmy do laboratorium DNA, aby odkryć, w jaki sposób naukowcy rozwiązują kryminalistyczne 

tajemnice, identyfikując osoby i związki rodzinne za pomocą genetyki. Świadomość, że odciski palców 

każdego człowieka są wyjątkowe, jest prawdopodobnie stara jak sama ludzkość. Ale Edward Henry był 

pierwszym funkcjonariuszem policji, który stosował wzorce pętli, łuków i okółków z palców ludzi, aby 

zidentyfikować poszczególnych ludzi i dopasować przestępstwo do przestępstwa w 1899 roku. 

Przekopuj się przez swoje śmieci (DNA, to jest), aby znaleźć swoją tożsamość 

To oczywiste, patrząc na ludzi wokół ciebie, że każdy z nas jest wyjątkowy. Ale dostanie się do genotypu 

(cech genetycznych) za fenotypem (cechami fizycznymi) jest trudnym biznesem, ponieważ prawie całe 

twoje DNA jest dokładnie jak każde ludzkie DNA. Wiele z tego, co robi twoje DNA, dostarcza informacji 

niezbędnych do wykonywania wszystkich funkcji twojego ciała. Większość z tych funkcji, takich jak rytm 

bicia serca i wymiana tlenu z dwutlenkiem węgla w komórkach, są dokładnie takie same dla każdego 

człowieka. Gdybyś porównał swoje 3 miliardy podstawowych par DNA z DNA sąsiada, odkryłbyś, że 

99,999 procent twojego DNA jest dokładnie takie samo. To, co sprawia, że wyglądasz tak różnie od 

faceta z sąsiedztwa, a nawet od twojego mama i tata? Twoja genetyczna wyjątkowość jest wynikiem 

rozmnażania płciowego. Dopóki genom ludzki nie został zsekwencjonowany, bardzo trudno było 

wyizolować drobne różnice powstałe w wyniku rekombinacji i mejozy, które czynią cię genetycznie 

unikatowym. Ale w 1985 r. Zespół naukowców w Wielkiej Brytanii zorientował się, jak profilować 

niewielką część wyjątkowości DNA w odcisków palców DNA. Co zaskakujące, odciski palców DNA nie 

wykorzystują informacji zawartych w twoich genach, dzięki czemu wyglądasz wyjątkowo. Zamiast tego 

proces wykorzystuje część genomu, który najwyraźniej nic nie robi: śmieciowe DNA. Mniej niż 2 

procent ludzkiego genomu koduje rzeczywiste cechy fizyczne, co oznacza wszystkie części ciała i 

sposoby ich funkcjonowania. To zdumiewające, biorąc pod uwagę, że twój genom jest tak ogromny - 

więc co tam robi to dodatkowe DNA? Naukowcy wciąż próbują zrozumieć tę część, ale wiedzą, że 

niektóre śmieciowe DNA jest bardzo przydatne do identyfikacji poszczególnych osób. Nawet w 

śmieciowym DNA jeden człowiek wygląda podobnie jak inny. Ale są krótkie fragmenty śmieciowego 

DNA, które bardzo różnią się między sobą. Krótkie powtórzenia tandemowe (STR) to sekcje DNA 

ułożone w powtarzalne powtórzenia (prosta sekwencja powtarza się kilka razy z rzędu). Naturalnie 

występująca sekwencja niepożądanego DNA może wyglądać jak na poniższym przykładzie. 

(Przestrzenie w tych przykładach pozwalają łatwiej odczytać sekwencje. Prawdziwe DNA nie ma spacji 

między podstawami.) 



TGCT AGTC AAAG TCTT CGGT TCAT 

Krótki STR może wyglądać tak: 

TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT TCAT 

Liczba powtórzeń znalezionych w parach STR różni się w zależności od osoby. Odmiany są określane 

jako allele. Korzystając z dwóch par chromosomów pochodzących od różnych podejrzanych, rysunek  

 

pokazuje, w jaki sposób te same STR mogą mieć różne allele. Chromosom ma dwa loci (w rzeczywistości 

ten chromosom może mieć setki loci, ale w tym przykładzie patrzymy tylko na dwa). Dla pierwszego 

podejrzanego marker w STR Locus A ma taką samą długość na obu chromosomach, co oznacza, że 

podejrzany jest homozygotyczna pod względem Locus A (homozygotyczność oznacza, że dwa allele w 

określonym locus są identyczne, patrz Rozdział 3). W Locus B, osoba podejrzana ma allele o różnych 

długościach, co oznacza, że jest heterozygotyczny w tym locus (heterozygotyczny oznacza, że oba allele 

są różne). Teraz spójrz na profil DNA Suspect Two. Pokazuje te same dwa loci, ale wzory są różne. W 

Locus A, Suspect Two jest heterozygotyczny i ma jeden allel różny od podejrzanego. W Locus B, Suspect 

Two jest homozygotyczny pod względem zupełnie innego allelu niż te, które podejrzewa jeden. 

Odmiana alleli STR nazywana jest polimorfizmem (poli- znaczeniem "wiele" i morfem - znaczeniem 

"kształt lub typ"). Polimorfizm powstaje w wyniku błędów popełnionych podczas kopiowania DNA. 

Normalnie DNA jest kopiowane bez błędów podczas replikacji. Ale kiedy enzym kopiujący DNA dociera 

do STR, często mylony jest przez wszystkie powtórzenia i odlatuje pozostawiając jedno powtórzenie - 

jak jeden z TCAT w powyższym przykładzie - lub przez pomyłkę wkładając dodatkowe. W rezultacie 

sekwencje DNA przed i po STR są dokładnie takie same od jednej osoby do drugiej, ale liczba powtórzeń 

w STR jest różna. W przypadku śmieciowego DNA, mutacje w STR wywołują wiele zmian w ilości 

powtórzeń. Określone STR używane w kryminalistyce są określane jako loci lub markery. Loci jest liczbą 

mnogą locus, która jest łacińska dla "miejsca". (Geny są również określane jako loci, patrz rozdział 3.) 

Na każdym z twoich chromosomów masz setki markerów STR. Te lokalizacje są nazywane za pomocą 

cyfr i liter, takich jak D5S818 lub VWA. Odcisk palca Twojej STR STR jest zupełnie inny niż wszystkich 

innych na ziemi (z wyjątkiem twojego identycznego bliźniaka, jeśli go posiadasz). 

Prawdopodobieństwo, że ktokolwiek inny będzie miał takie same allele jak ty w każdym z jego loci, jest 

skandalicznie małe. Wiele innych organizmów ma DNA STR, a z kolei ich własne odciski palców DNA. 

Psy, koty, konie, ryby, rośliny, w rzeczywistości prawie wszystkie eukarionty mają dużo DNA STR. 

(Eukariota to organizmy, których komórki mają jądra.) To sprawia, że odcisk palca DNA STR jest 

niezwykle potężnym narzędziem do odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania biologiczne. 

Badanie sceny: Gdzie jest DNA? 



Kiedy dochodzi do przestępstwa, kilka rzeczy musi się wydarzyć, zanim genetyk medycyny sądowej 

może przystąpić do pracy w celu zbadania dowodów DNA. Dowody można podzielić na kilka różnych 

kategorii: 

* Dowody śladów: farba, szkło, włókna, włosy, gleba, części roślin, płyny ustrojowe i kosmetyki 

* Odcisk palca: Indywidualnie unikatowe wzory pozostawione po dotknięciu palcami powierzchni 

* Wyświetlenia: Najczęściej drukowane buty lub opony 

* Broń palna i znaki narzędziowe: dziury po kulach, wystrzeliwane pociski i oznaki wtargnięcia 

* Dowody chemiczne: leki lub trucizny 

* Dowody biologiczne: Krew, ślina, nasienie i włosy 

Badacz genetyki i przestępczości kryminalistycznej jest zainteresowany biologią dowodów, ponieważ 

komórki w dowodach biologicznych zawierają DNA. 

Zbieranie dowodów biologicznych 

Wszystko, co zaczęło się jako część żywej istoty, może dostarczyć użyteczne DNA do analizy. Oprócz 

ludzkich dowodów biologicznych (krwi, śliny, nasienia i włosów), części roślin takie jak nasiona, liście i 

pyłki, jak również włosy i krew od zwierząt domowych mogą pomóc powiązać podejrzanego i ofiarę. 

(Zobacz pasek boczny "Detektywi zwierząt i roślin, aby dowiedzieć się więcej na temat 

wykorzystywania nieludzkiego DNA do badania przestępstw.) Aby prawidłowo zebrać dowody na 

testowanie DNA, badacz musi być bardzo, bardzo ostrożny, ponieważ jego własne DNA może się 

mieszać z DNA ze sceny. Badacze noszą rękawiczki, unikają kichania i kaszlu i zakrywają włosy (nie 

żartuję - łupież również ma DNA). Aby przeprowadzić dokładne śledztwo, badacz musi zebrać wszystko 

na miejscu zdarzenia (lub podejrzanego), który może dostarczyć dowodów. DNA zostało zebrane z 

kości, zębów, włosów, moczu, kału, gumy do żucia, niedopałków, szczoteczek do zębów, a nawet 

woskowiny! Krew jest najsilniejszym dowodem, ponieważ nawet najmniejsza kropla krwi zawiera 

około 80 000 białych krwinek, a jądro każdej białej krwinki zawiera kopię całego genomu dawcy i więcej 

niż wystarczającą ilość informacji do określenia tożsamości za pomocą odcisku palca DNA. Ale nawet 

jedna komórka skóry ma wystarczającą ilość DNA, aby utworzyć odcisk palca. Oznacza to, że komórki 

skóry przywierające do niedopałka papierosa lub klapy koperty mogą dostarczyć dowodów 

potrzebnych do postawienia podejrzanego na miejscu zdarzenia. Aby wyciągnąć informacje i wnioski z 

dowodów DNA, badacz musi zebrać próbki od ofiary lub ofiar, podejrzanych i świadków w celu 

porównania. Badacze zbierają próbki z roślin domowych, zwierząt domowych lub innych żywych istot 

w pobliżu, aby porównać te odciski palców DNA do dowodów DNA. Po tym, jak badacz dostanie te 

próbki, nadszedł czas, aby udać się do laboratorium. 

Przeprowadzka do laboratorium 

Próbki biologiczne zawierają wiele substancji poza DNA. Dlatego, gdy badacz dostaje dowody do 

laboratorium, pierwszą rzeczą do zrobienia jest ekstrakcja DNA z próbki Istnieją różne metody 

ekstrakcji DNA, ale zazwyczaj są to trzy podstawowe kroki: 

1. Rozbij komórki, aby uwolnić DNA z jądra (to się nazywa liza komórek). 

2. Usuń białka (które stanowią większość próbki biologicznej), trawiąc je enzymem. 

3. Usuń DNA z roztworu, dodając alkohol. 



Po wyizolowaniu DNA z próbki poddaje się ją analizie w procesie zwanym reakcją łańcuchową olimeraz 

lub PCR. 

Przedstawienie silnego procesu PCR 

Celem procesu PCR jest wykonanie tysięcy kopii specyficznych części cząsteczki DNA - w przypadku 

genetyki sądowej, kilka docelowych loci STR, które zostaną wykorzystane do budowy odcisku palca 

DNA. (Kopiowanie całej cząsteczki DNA byłoby bezużyteczne, ponieważ unikalność każdej osoby jest 

ukryta pośród całego tego DNA.) Wiele kopii kilku sekwencji docelowych jest koniecznych z dwóch 

powodów. 

* Obecna technologia wykorzystywana w odcisków palców DNA nie może wykryć DNA, chyba że 

występują duże ilości, a aby uzyskać duże ilości DNA, trzeba wykonać kopie. 

* Dopasowania muszą być dokładne, jeśli chodzi o odciski palców DNA i genetykę sądową; w końcu 

życie ludzi jest na linii. Aby uniknąć błędnej identyfikacji, należy przebadać wiele loci STR z każdej 

próbki. 

W Stanach Zjednoczonych stosuje się 13 standardowych markerów do dopasowywania próbek 

ludzkich, plus jeden dodatkowy marker, który pozwala określić płeć (to znaczy, czy próbka pochodzi od 

mężczyzny czy kobiety). Te markery są częścią CODIS, systemu indeksu DNA Kumu, który jest bazą 

danych DNA odcisków palców DNA. Proces PCR wykorzystuje dwuniciową strukturę DNA i naturalny 

proces replikacji DNA. (Sekwencjonowanie DNA działa tak samo jak PCR) 

1. Aby replikować DNA za pomocą PCR, musisz oddzielić cząsteczkę dwuniciowego DNA (zwaną 

szablonem) na pojedyncze nici. Proces ten nazywa się denaturacją. Gdy DNA jest dwuniciowy, zasady 

są chronione przez fosforanowy szkielet podwójnej helisy. Bazy uzupełniające DNA, w których 

przechowywane są wszystkie informacje, są zamknięte, że tak powiem. Aby wybrać zamek, uzyskać 

kod i zbudować kopię DNA, podwójna helisa musi zostać otwarta. Wiązania wodorowe, które łączą ze 

sobą dwie nici DNA, są bardzo silne, ale mogą zostać rozbite przez podgrzanie cząsteczki do 

temperatury zbliżonej do wrzenia (212 stopnie Fahrenheita). Po ogrzaniu, dwie nici powoli rozpadają 

się, gdy wiązania wodorowe stopią się. Szkielet cukrowy fosforanu DNA nie jest uszkodzony przez 

ciepło, więc pojedyncze pasma pozostają razem z podstawami nadal w oryginalnej kolejności. 

2. Po zakończeniu procesu denaturacji mieszanka jest lekko chłodzona. Chłodzenie pozwala małym, 

komplementarnym fragmentom DNA nazywać się starterami, aby przyczepić się do matrycy DNA. 

Startery pasują do ich uzupełnień na wątkach szablonu w procesie zwanym wyżarzaniem. Primery 

dołączają się tylko do pasma szablonu, gdy mecz jest idealny; jeśli nie zostanie znalezione dokładne 

dopasowanie, kolejny krok w procesie PCR nie występuje, ponieważ do rozpoczęcia procesu 

kopiowania wymagane są startery. Startery stosowane w PCR są oznaczone barwnikami, które świecą 

po wystawieniu na działanie odpowiedniej długości światła (pomyśl o fluorescencyjnej farbie pod 

czarnym światłem). Cząstki o podobnej długości (nawet jeśli faktycznie znajdują się na zupełnie innych 

chromosomach) są oznaczone różnymi kolorami, więc po odczytaniu odcisku palca każde locus pojawia 

się jako inny kolor 

3. Po tym, jak startery znajdą swoje pasujące wzorce, polimeraza Taq zaczyna wykonywać swoją pracę. 

Polimerazy działają, aby połączyć wszystko. W tym przypadku rzeczą związaną ze sobą jest cząsteczka 

DNA. Polimerazy Taq zaczynają dodawać zasady - ten etap nazywa się wydłużaniem - na 3'-końce 

starterów przez odczytanie nić DNA matrycy w celu ustalenia, która podstawa należy do następnej. 

Tymczasem na przeciwległym szablonie stojącym na końcu primera odwrotnego, Taq szybko dodaje 

uzupełniające zasady, wykorzystując szablon jako przewodnik. (Nowo zrekonstruowane DNA pozostaje 



dwuniciowe w całym tym procesie, ponieważ mieszanina nie jest wystarczająco gorąca, aby stopić 

nowo utworzone wiązania wodorowe między komplementarnymi zasadami). 

Jedna pełna runda PCR daje dwie identyczne kopie pożądanego STR. Ale dwie kopie nie są 

wystarczające do wykrycia przez lasery używane do odczytu odcisków palców DNA (patrz 

"Konstruowanie odcisku palca DNA"). Potrzebujesz setek tysięcy kopii każdego STR. Tak więc proces 

PCR - denaturacja, renaturacja, i przedłużanie - powtarza się w kółko. 

Rysunek  

 

 

pokazuje, jak szybko ta reakcja na kopiowanie się składa - po 5 cyklach masz 32 kopie STR. Zazwyczaj 

reakcję PCR powtarza się przez 30 cykli, więc za pomocą tylko jednej nici matrycowej DNA, otrzymuje 

się 1.073.741.824 kopii docelowego STR (starterów i sekwencji między nimi). Zazwyczaj próbki 

dowodowe składają się z więcej niż jednej komórki, więc prawdopodobnie zaczyna się od 80 000 pasm 

szablonu zamiast jednego. Dzięki 30 rundom PCR przyniosłoby to korzyść. . . Będę czekać, aż wykonasz 

matematykę. . . ok, więc to dużo DNA, jak w bilionach kopii docelowego STR. Taka jest siła PCR. Nawet 

najdrobniejsza kropla krwi lub jeden włos może dać odcisk palca, który może uwolnić niewinnych lub 

skazać winnych. Wynalazek PCR zrewolucjonizował badania DNA. Zasadniczo, PCR jest jak kopiarka dla 

DNA, ale z jedną dużą różnicą: Kserokopiarka robi faksy; PCR tworzy prawdziwe DNA. Zanim pojawiła 

się reakcja PCR, naukowcy potrzebowali dużych ilości DNA bezpośrednio z dowodów, by stworzyć 

odcisk palca DNA. Dowody DNA są często wykrywane i gromadzone w bardzo małych ilościach. Często 

dowodem, który łączy przestępcę na miejscu zbrodni jest DNA zawarte w jednym włosie! Jedną z 

największych zalet PCR jest to, że bardzo mała ilość DNA - nawet jedna komórka jest warta! - może być 

użyty do wygenerowania wielu dokładnych kopii STR, używanych do tworzenia odcisków palców DNA  

Konstruowanie odcisku palca DNA 

Dla każdej próbki DNA pobranej jako dowód sądowy i poddanej procesowi PCR bada się kilka loci. 

("Kilka" często oznacza 13 ze względu na bazę danych CODIS, patrz "Wyjaśnianie silnego procesu PCR" 



wcześniej.) To badanie daje unikalny wzór kolorów i rozmiarów STR - jest to odcisk palca DNA osoby, 

od której pochodzi próbka . Odciski palców DNA są "odczytywane" przy użyciu procesu zwanego 

elektroforezą. Elektroforeza wykorzystuje fakt, że DNA jest naładowany ujemnie. Jak to omówiono w 

części 11, prąd elektryczny przepuszczany jest przez galaretowatą substancję (taką jak żel), a 

ukończony PCR jest wstrzykiwany do żelu. Poprzez przyciąganie elektryczne DNA przesuwa się w 

kierunku bieguna dodatniego (elektroforezy). Małe fragmenty STR poruszają się szybciej niż większe, 

więc STRy sortują się według wielkości  

 

 Ponieważ fragmenty są oznaczone barwnikiem, komputerowa maszyna z laserem jest używana do 

"zobaczenia" fragmentów według ich kolorów. Fragmenty STR pojawiają się jako piki podobne do 

pokazanych na powyższym rysunku. Wyniki są przechowywane w komputerze w celu późniejszej 

analizy wynikowego wzoru.  Technologia zastosowana w odcisków palców DNA pozwala teraz na 

bardzo szybkie wykonanie całego procesu, od wydobywania DNA po odczytywanie linii papilarnych. 

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wygenerowanie jednego pełnego odcisku palca DNA zajmuje mniej niż 

24 godziny. Pierwsze przypadki użycia odcisków palców DNA pojawiły się w sądach w 1986 r. Ogólnie 

rzecz biorąc, dowody prawne muszą być zgodne z tym, co eksperci nazywają standardem Frye'a. Frye 

jest skrótem od Frye v. Stany Zjednoczone, sprawa sądowa rozstrzygnięta w 1923 roku. Mówiąc 

wprost, Frye mówi, że dowody naukowe mogą być użyte tylko wtedy, gdy większość naukowców 

zgadza się, że metody i teoria użyta do generowania dowodów są dobrze ugruntowane. Po jego 

opracowaniu, pobieranie odcisków palców DNA szybko zyskało akceptację sądów i obecnie jest 

uważane za rutynowe. Testy stosowane do generowania odcisków palców DNA zmieniły się z biegiem 

lat, a STRy są teraz złotym standardem. Federalne Biuro Śledcze (FBI) przekształciło całe laboratorium 

w testowanie STR w 2000 r., A inne laboratoria poszły w jego ślady. 

Złapanie przestępców (i uwolnienie niewinnych) 

Po tym, jak genetyk sądowy wygeneruje odciski palców DNA z różnych próbek, kolejnym krokiem jest 

porównanie wyników. Jeśli chodzi o uzyskanie jak najwięcej informacji z odcisków palców, 

podstawową ideą jest poszukiwanie dopasowań między: 



*DNA podejrzanego i DNA ofiary, ofiary, jej mienia lub miejsca, w którym znajdowała się ofiara. 

* DNA ofiary i DNA ofiary na ciele podejrzanego, ubranie lub inne rzeczy lub miejsce powiązane z 

podejrzanym. 

Dopasowanie dowodów do złego faceta 

Na powyżsym rysunku pokazano, jak działa proces dopasowywania odcisków palców DNA. Dokładne 

dopasowania wyróżniają się jak bolesny kciuk. Ale kiedy odnajdziesz zgodność pomiędzy podejrzanym 

a dowodem, skąd wiesz, że nikt inny nie dzieli tego samego odcisku palca DNA od tego konkretnego 

podejrzanego? Dzięki odciskom palców DNA nie możesz mieć pewności, że podejrzany jest sprawcą, 

którego szukasz, ale możesz obliczyć szanse innej osoby o tym samym wzorcu. Ponieważ ta książka nie 

jest Statystyczną Genetyką For Dummies, pominę szczegóły dotyczące tego, jak obliczyć te kursy. 

Zamiast tego, po prostu powiem wam, że na rycinie szanse innej osoby mają ten sam wzór jako  Suspect 

Two to 1 na 45 dla locus jeden, 1 na 70 dla locus dwa i 1 na 50 dla locus trzy. Aby obliczyć całkowite 

prawdopodobieństwa meczu, należy pomnożyć trzy prawdopodobieństwa: 1/70 × 1/45 × 1/50 = 

1/157,500. Na podstawie twojego testu przy użyciu tylko trzech loci, prawdopodobieństwo, że inna 

osoba ma taki sam wzór DNA jak Suspect Two, wynosi 1 na 157,500. Kiedy wszystkie 13 loci CODIS są 

używane, prawdopodobieństwo znalezienia dwóch niespokrewnionych osób z tymi samymi odciskami 

palców DNA wynosi 1 na 53,000,000,000,000,000,000 (to 53 kwintylion dla tych, którzy strzelają w 

domu). Aby przedstawić tę liczbę w perspektywie, na całej planecie jest tylko 6 miliardów ludzi. Co 

najmniej, twoje życiowe szanse na trafienie przez błyskawicę (1 na 3000) są o wiele lepsze niż to! 

Oczywiście rzeczywiste życie jest o wiele bardziej skomplikowane niż przykład na rysunku 18-4. Próbki 

dowodów biologicznych są często mieszane i zawierają więcej niż jedną osobę DNA. Ponieważ ludzie 

są diploidami (mając chromosomy w parach, patrz rozdział 2), próbki mieszane (zwane domieszkami 

dla fanów CSI) są łatwe do wykrycia - mają trzy lub więcej alleli w jednym locusie. Porównując próbki, 

genetyka sądowa może sparsować, którego DNA jest kim, a nawet określić, ile DNA w próbce zostało 

wniesione przez każdą osobę. Ale co, jeśli dowody i DNA podejrzanego nie pasują? Dobrą wiadomością 

jest to, że niewinna osoba jest nie na miejscu. Złą wiadomością jest to, że strona winna nadal korzysta 

z roamingu. W tym momencie badacze wracają do systemu CODIS, ponieważ zaprojektowano go nie 

tylko w celu standaryzacji, które loci zostaną wykorzystane do pobierania odcisków palców DNA, ale 

także w celu zapewnienia biblioteki odcisków palców DNA, aby pomóc zidentyfikować przestępców i 

rozwiązać przestępstwa. FBI ustanowiło bazę danych odcisków palców DNA w 1998 r. W oparciu o fakt, 

że wielokrotni sprawcy popełniają najwięcej przestępstw. Kiedy dana osoba jest skazana za 

przestępstwo (przepisy różnią się w zależności od tego, jakie są przekonania wymagać pobierania 

próbek DNA; patrz pasek boczny "Aby znaleźć przestępcę za pomocą DNA"), jego DNA jest próbkowane 

- często za pomocą bawełnianego wacika, aby zebrać kilka komórek skóry z wnętrza jamy ustnej. Od 

września 2004 r. Baza danych CODIS dostarczyła ponad 17 000 wyników i pomogła w ponad 20 000 

dochodzeniach. Jeśli nie znaleziono dopasowania w CODIS, dowody są dodawane do bazy danych. Jeśli 

sprawca zostanie kiedykolwiek odnaleziony, może zostać przeprowadzony mecz z innymi 

przestępstwami, które mógł popełnić . 

Ponowne przyjrzenie się wyrokom winnym 

Nie wszystkie osoby skazane za przestępstwa są winne. Jedno z badań szacuje, że około 7 500 osób jest 

bezprawnie skazywanych każdego roku w samych Stanach Zjednoczonych. Przyczyny niesłusznego 

skazania są różne, ale faktem jest, że niewinne osoby nie powinny być więzione za przestępstwa, 

których nie popełniły. W 1992 roku Barry Scheck i Peter Neufeld założyli projekt Innocence, aby 

oczyścić niewinnych mężczyzn i kobiety. Projekt opiera się na dowodach DNA, a usługi są bezpłatne dla 

wszystkich kwalifikujących się osób. Walter D. Smith jest jedną ze 153 osób uniewinnionych dzięki 



dowodom DNA przy pomocy projektu Innocence od grudnia 2004 r. W 1985 r. Pan Smith niesłusznie 

oskarżony o zgwałcenie trzech kobiet. Pomimo swoich roszczeń o niewinność, zeznania naocznego 

świadka spowodowały wyrok skazujący, a Pan Smith otrzymał wyrok 78 do 190 lat więzienia. Podczas 

swojego 11-letniego uwięzienia pan Smith zdobył dyplom z biznesu i podbił narkotyki. W 1996 r. 

Projekt Innocence przeprowadził testy DNA, które ostatecznie udowodniły jego niewinność i uwolniły 

go. Nie jest jasne, ile spraw kryminalnych zostało poddanych testom DNA po skazaniu, a wskaźniki 

skuteczności dla takich przypadków nie są zgłaszane. Co zaskakujące, wiele państw sprzeciwiło się 

testom przeprowadzanym po wydaniu wyroku skazującego, ale przepisy zostały przyjęte, aby 

umożliwić lub wymagać takich testów, gdy wymagają tego okoliczności. 

Wszystko jest względne: znalezienie rodziny 

Relacje rodzinne są ważne w genach sądowych, jeśli chodzi o ojcostwo w sprawach sądowych lub 

ustalanie tożsamości osób zabitych w wyniku masowych katastrof. Osoby spokrewnione ze sobą mają 

wspólne kopie DNA, ponieważ każdy rodzic przekazuje każdemu z nich połowę swoich chromosomów 

(patrz rozdział 5). W drzewie genealogicznym ilość pokrewieństwa genetycznego lub pokrewieństwa 

pomiędzy osobami jest bardzo przewidywalna. Zakładając, że mama i tata nie są ze sobą spokrewnieni, 

pełne rodzeństwo ma z grubsza połowę wspólnego DNA, ponieważ każde z nich dziedziczy całe DNA 

od tych samych rodziców. 

Testy na ojcostwo 

Co zaskakujące (a może nie, w zależności od tego, ile razy dziennie oglądasz prezentację), około 15 

procent dzieci jest ojcem kogoś innego niż ojciec wymieniony w akcie urodzenia. Dlatego też badania 

mające na celu ustalenie, który samiec spłodził to dziecko, są bardzo interesujące. Testy na ojcostwo 

są stosowane w sprawach rozwodowych i opiece, ustalaniu prawnego dziedziczenia oraz w wielu 

innych sytuacjach prawnych i społecznych. Testy na ojcostwo z wykorzystaniem technik STR stały się 

bardzo powszechne i stosunkowo niedrogie (przebaczenie). Metody są dokładnie takie same jak te 

używane do testowania dowodów. Jedyną różnicą jest sposób interpretacji meczów. Ponieważ allele 

STR są na chromosomach, matka wnosi połowę alleli STR posiadanych przez dziecko, a ojciec wnosi 

drugą połowę. Rysunek  



 

pokazuje, jak te elementy mogą wyglądać w odciskach palców DNA. Allele są tutaj przedstawione jako 

szczyty, a strzałki wskazują na matczyne allele. Zakładając, że matka i ojciec nie mają ze sobą związku, 

połowa alleli dziecka pochodziła z F2, co wskazuje, że F2 prawdopodobnie jest ojcem. 

Dwie wartości są często podawane w testach na ojcostwo przeprowadzanych z użyciem odcisków 

palców DNA: 

* Wskaźnik ojcostwa: wartość wskazująca wagę dowodu. Im wyższa wartość wskaźnika ojcostwa, tym 

bardziej prawdopodobne jest, że rzekomy ojciec jest faktycznym ojcem genetycznym. Indeks ojcostwa 

jest dokładniejszym oszacowaniem niż prawdopodobieństwo ojcostwa. 

* Prawdopodobieństwo ojcostwa: Prawdopodobieństwo, że dana osoba mogła mieć ten sam wzór, 

który wynika z odcisku palca DNA. Obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa są bardziej 

skomplikowane niż pomnożenie prostych prawdopodobieństw (patrz "Dopasowanie dowodów do 

złego faceta"), ponieważ osoba, która jest heterozygotyczna w danym miejscu, ma równe 

prawdopodobieństwo, że może wnieść albo allel. Prawdopodobieństwo, że dany mężczyzna jest 

ojcem, zależy również od tego, jak często różne allele w locus pojawiają się w populacji ogólnej. Wyniki 

testów na ojcostwo często wyrażane są w kategoriach "dowodu" ojcostwa lub jego braku. Niestety ta 

terminologia jest niedokładna. Testy na genetyczne ojcostwo niczego nie dowodzą. Wskazuje tylko na 

wysokie prawdopodobieństwo, że dana interpretacja danych jest prawidłowa. 

Test pokrewieństwa 



Analiza ojcostwa nie jest jedynym czasem, w którym odciski palców DNA są wykorzystywane do 

określenia relacji rodzinnych. Badania historyczne mogą również wykorzystywać wzorce odziedziczone 

w DNA, aby pokazać, jak blisko spokrewnieni są ludzie i zidentyfikować szczątki. Przypadki masowego 

wypadków śmiertelnych, takie jak katastrofy lotnicze i katastrofa World Trade Center z 11 września 

2001 r., Polegają na technologiach DNA w celu identyfikacji osób zmarłych. W takich okolicznościach 

stosuje się kilka metod, w tym odcisk palca DNA STR, analizę mitochondrialnego DNA. Kilka warunków 

komplikuje identyfikację DNA ofiar masowych incydentów śmiertelnych. Ciała są często źle okaleczone 

i pofragmentowane, a dekompozycja uszkadza DNA w tkankach. Co więcej, próbki referencyjne DNA 

osoby zmarłej często nie istnieją, co powoduje konieczność wnioskowania od osób blisko 

spokrewnionych ze zmarłym. Rekonstrukcja poszczególnych genotypów Większość z tego, co genetycy 

sądowi znają na identyfikacji ofiar masowych ofiar śmiertelnych, pochodzi z katastrof lotniczych. W 

1998 r. Swissair Flight 111 rozbił się na Oceanie Atlantyckim tuż przy wybrzeżu Halifax w Nowej Szkocji 

w Kanadzie. Ta katastrofa wywołała niezwykle wszechstronny wysiłek pisania na klawiaturze, który 

obecnie służy za model dla naukowców medycyny sądowej na całym świecie zajmujących się 

podobnymi przypadkami. W sumie 1200 próbek od 229 osób odzyskano z Swissair Flight 111. Tylko 

jedno ciało można było zidentyfikować jedynie poprzez pojawienie się, więc badacze uzyskali 397 

próbek referencyjnych z przedmiotów osobistych należących do ofiar (takich jak szczoteczki do zębów) 

lub od członków rodziny. Ponieważ większość próbek referencyjnych od samych ofiar zaginęła podczas 

katastrofy, 93 procent identyfikacji zależało od próbek od rodziców, dzieci i rodzeństwa zmarłego. 

Liczba alleli wspólnych dla członków rodziny jest dość przewidywalna, umożliwiając badaczom 

przeprowadzenie analizy rodzicielskiej w oparciu o oczekiwaną liczbę pasujących alleli. W sprawie 

"Swissair" 43 rodziny (w tym sześć rodzin obojga rodziców i niektóre lub wszystkie ich dzieci) znalazły 

się wśród ofiar, więc analizy były skomplikowane przez pokrewieństwo wśród ofiar. Początkowy odciski 

palców DNA wykazały 228 unikalnych genotypów (w tym jedną parę bliźniąt). 13 loci CODIS testowano 

przy użyciu PCR. Wszystkie dane z odcisków palców DNA zostały wprowadzone do programu 

komputerowego specjalnie zaprojektowanego do porównywania dużej liczby odcisków palców DNA. 

Program szukał kilku rodzajów dopasowań: 

*  Idealne dopasowanie pomiędzy ofiarą a próbką referencyjną z przedmiotu osobistego 

* Mecze pomiędzy ofiarami identyfikującymi grupy rodzinne (rodzice, dzieci i rodzeństwo) 

*  Dopasowuje próbki między żywymi członkami rodziny 

Następnie komputer wygenerował raporty dla wszystkich dopasowań w obrębie danych próbek. 

Dwóch badaczy niezależnie przejrzało każdy raport i zadeklarowało tylko identyfikacje, gdy 

prawdopodobieństwo poprawnej identyfikacji było większe niż 1 milion do 1. Łącznie dokonano ponad 

180 000 porównań w celu ustalenia tożsamości 229 ofiar. Czterdzieści siedem osób zostało 

zidentyfikowanych na podstawie meczów z przedmiotami osobistymi. Pozostałe 182 osoby 

zidentyfikowano, porównując genotypy ofiar z pochodzącymi z żyjących członków rodziny. Potęga PCR, 

w połączeniu z wieloma loci i oprogramowaniem komputerowym, doprowadziła do szybkich porównań 

i pozytywnej identyfikacji wszystkich ofiar. 

Zamknięcie w czasach tragedii 

11 września 2001 r. Dwa odrzutowce rozbiły się na bliźniaczych wieżach World Trade Center (WTC) w 

Nowym Jorku. Ogromne pożary wynikające z katastrof spowodowały, że oba budynki zawaliły się. 

Około 2700 osób zginęło w katastrofie. Ponad 20 000 części ciała odzyskano z gruzu; w związku z tym 

zadanie genetyków sądowych było dwojakie: określić tożsamość każdej zmarłej osoby i zebrać szczątki 

poszczególnych osób do pochówku. W przeciwieństwie do lotnictwa Swissair Flight 111 kilka ofiar 

tragedii WTC było powiązanych ze sobą. Jednak inne kwestie skomplikowały zadanie identyfikacji ofiar. 



Wiele ciał zostało poddanych ekstremalnemu gorącu, a inne odzyskano kilka tygodni po katastrofie, 

ponieważ usunięto gruz. Tak więc, wiele próbek ofiary miało bardzo mało pozostałego DNA do analizy. 

Próbki referencyjne DNA od osób zaginionych zostały zebrane z efektów osobistych, takich jak 

szczoteczki do zębów, maszynki do golenia i szczotki do włosów. Komórki skóry przylegające do 

szczoteczek do zębów stanowią prawie 80 procent próbek referencyjnych otrzymanych dla 

porównania. zostały wykonane przy użyciu tych bezpośrednich próbek odniesienia. Wykonano 

dodatkowe 200 identyfikacji, porównując próbki ofiar z próbkami od żywych krewnych przy użyciu 

metod opisanych dla katastrofy Swissair. Do lipca 2004 r. Zidentyfikowano pozytywnie 1,500 ofiar, ale 

późniejsze postępy były powolne. Pozostałe próbki były tak zniszczone, że DNA jest w bardzo krótkich 

kawałkach, zbyt krótkich, by wspierać analizę STR. Pozostały dwie drogi do dodatkowych identyfikacji: 

* Mitochondrialny DNA (mtDNA), który jest przydatny z dwóch powodów: 

• Jest to wielokopiowe DNA, co oznacza, że każda komórka ma wiele mitochondriów, a każdy 

mitochondrion ma swoją własną cząsteczkę mtDNA. 

• Jest okrągły, co czyni go nieco bardziej odpornym na rozkład, ponieważ nukleazy, które niszczą DNA, 

często zaczynają się na końcu cząsteczki, a krąg nie ma końca, że tak powiem. 

mtDNA jest dziedziczone bezpośrednio z matki na dziecko; dlatego tylko krewni matek mogą zapewnić 

pasujące DNA. W odróżnieniu od markerów STR, mtDNA jest zwykle analizowany przez porównanie 

sekwencji nukleotydów z różnych próbek (patrz Rozdział 11, aby dowiedzieć się, jak generowane i 

analizowane są sekwencje DNA). Ponieważ porównywanie sekwencji jest bardziej skomplikowane niż 

porównanie znacznika STR, analizy trwają dłużej, ale zapewniają bardzo dokładne dopasowania. 

* Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (analiza SNP) (wyraźny wycinek), który polega na tym, że DNA 

toleruje pewne rodzaje mutacji bez szkody dla organizmu SNP występują, gdy jedna baza zastępuje 

inną w tak zwanej mutacji punktowej. Zwykle T zastępuje A i G zastępuje C lub odwrotnie. Te drobne 

zmiany występują często (niektóre szacunki sięgają nawet około jednej na każde 100 zasad), a gdy 

wiele SNP jest porównywanych, zmiany mogą stworzyć unikalny profil DNA podobny do odcisku palca 

DNA. Wadą analizy SNP jest to, że mutacje punktowe nie tworzą oczywiste różnice w wielkości, które 

można wykryć za pomocą tradycyjnego odcisków palców DNA. Dlatego do wykrycia profilu SNP 

różnych osobników należy zastosować sekwencjonowanie lub chipy genów. Ponieważ analiza SNP 

może być przeprowadzana na bardzo małych fragmentach DNA, umożliwiła badaczom dokonanie 

większej liczby identyfikacji, niż było to możliwe w inny sposób. Mimo to wiele osób nie zostało 

zidentyfikowanych, a działania w zakresie identyfikacji zostały zatrzymane w lutym 2005 r. 



Genetyczne makijaż :  dopasowanie nowych genów do roślin i zwierząt  

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zastosowań technologii genetycznej (oprócz klonowania, które 

omówię w Części 20) jest mechaniczny transfer genów z jednego organizmu do drugiego. Proces ten 

jest znany jako modyfikacja genetyczna (GM). Bardziej poprawnie nazywane transgenicznymi, 

przenoszenie genów upraszcza produkcję niektórych leków, tworzy rośliny odporne na herbicydy, a 

nawet zostało użyte do stworzenia zwierząt w ciemności (nie żartuję - sprawdź pasek boczny 

"Transgeniczne zwierzęta domowe: Nie wszystkie zabawy i gry "dla szczegółów". W tej części 

odkrywasz, w jaki sposób naukowcy przenoszą DNA, aby obdarować rośliny, zwierzęta, bakterie i 

owady nowymi kombinacjami genów i cech. 

Obserwowanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie wszędzie 

Wiadomości o genetycznie zmodyfikowanych to, to i inne pojawiają się praktycznie każdego dnia, a 

większość tych wiadomości zdaje się obracać wokół protestów, zakazów i procesów sądowych. 

Pomimo całej tej brouhaha, genetycznie zmodyfikowane "rzeczy" nie są ani rzadkie, ani całkowicie 

niebezpieczne. W rzeczywistości większość przetworzonych produktów spożywczych, które jesz, może 

zawierać jeden lub więcej składników transgenicznych. Jeśli to objawienie cię martwi, udaj się do 

lokalnego sklepu ze zdrową żywnością i przyjrzyj się etykietom produktów ekologicznych (i niektórych 

nieekologicznych). (Żywność ekologiczna jest ogólnie definiowana jako wytwarzana bez chemikaliów, 

takich jak insektycydy, herbicydy lub sztuczne składniki.) Zobaczysz proklamację "Bez GMO", która ma 

na celu upewnienie cię, że żadne transgenów - geny, które zostały sztucznie wprowadzone przy użyciu 

metody rekombinacji DNA - były obecne w roślinach lub zwierzętach użytych do wytworzenia danego 

produktu. Tak naprawdę, w twoim codziennym życiu nie unikniesz genetycznie zmodyfikowanych 

organizmów. Modyfikacja genetyczna dokonywana przez człowieka, poprzez sztuczną selekcje, a 

czasami wywołaną mutację, stworzyła wszystkie udomowione gatunki roślin i zwierząt na Ziemi. Co 

więcej, zdolność przenoszenia genów z jednego gatunku do drugiego nie jest nowa - wirusy i bakterie 

robią to cały czas. To trochę tajemnica, dlaczego transgeneza jest mniej akceptowalna niż mutageneza 

indukowana i sztuczna selekcja, ale bez względu na to, jak ją nazwiesz, to cała modyfikacja genetyczna. 

Akronimy GM (genetycznie zmodyfikowane) i GMO (organizm genetycznie zmodyfikowany) są 

używane przez cały czas, ale nie w tej części. Zamiast tego odnoszę się w szczególności dla organizmów 

transgenicznych, ponieważ ludzie przez długi czas genetycznie modyfikowali organizmy na wiele 

różnych sposobów. 

Wprowadzanie modyfikacji w gospodarstwie 

Ludzie zaczęli udomawiać rośliny i zwierzęta wiele stuleci temu (spójrz na boczny pasek "Niesamowita 

kukurydza", aby dowiedzieć się, jak kukurydza przekształca trawę w stolik). Historycznie rzecz biorąc, 

rolnicy preferowali pewne rodzaje roślin, aby zwiększyć częstotliwość pożądanych cech, takich jak 

słodsze winogrona i więcej jąder na łodydze pszenicy. Wiele, jeśli nie wszystkie, ziaren zbóż, od których 

ludzie są uzależnieni, takie jak pszenica, ryż i jęczmień, są wynikiem selektywnej hybrydyzacji, która 

spowodowała powstanie poliploidów. Kiedy rośliny stają się poliploidalne, ich owoce stają się znacznie 

większe. Owoce z poliploidów są cenniejsze z handlowego punktu widzenia (i lepiej smakują) Spróbuj 

dzikich truskawek, jeśli nie jesteś przekonany). Jeśli chodzi o zwierzęta, ludzie celowo krzyżowali różne 

zwierzęta, aby zwiększyć występowanie cech, takich jak wysoka produkcja mleka u krów lub zdolność 

pobierania (obsesja) u niektórych ras psów. 

Poleganie na promieniowaniu i chemikaliach 

Oprócz udomowienia i selektywnej hodowli, ludzie podjęli kolejną ścieżkę genetycznej modyfikacji 

organizmów. Od ponad 70 lat nowe rasy roślin są tworzone przez celowo indukowane, choć losowe, 



mutacje. W istocie rośliny są narażone na promieniowanie (takie jak promienie X, promienie gamma i 

neutrony) i chemikalia, które wytwarzają zmutowane allele mające na celu wytwarzanie pożądanych 

cech. Rośliny, które powszechnie otrzymują promieniowanie i obróbkę chemiczną obejmują: 

* Uprawy żywnościowe: Owoce, warzywa i ziarna są zmutowane w celu wywołania odporności na 

choroby, wielkości i smaku oraz zmiany czasu owocowania. Ponad 2000 różnych rodzajów roślin jest 

genetycznie modyfikowanych w ten sposób. Wierz lub nie, jesz te odmiany przez cały czas. Czy 

kiedykolwiek miałeś grejpfruta Rio Red? Jeśli tak, to lubiłaś zmutowaną odmianę roślin, która uzyskała 

głęboki czerwony kolor od indukowanej neutronami mutacji. 

* Rośliny ozdobne: Wiele niezwykłych roślin ozdobnych, które lubisz, jest wynikiem indukowanej 

mutacji. Róże, tulipany i chryzantemy są spryskiwane, aby uzyskać nowe kolory kwiatów. 

Wprowadzanie niezamierzonych modyfikacji 

Ludzie celowo mutują rośliny, ale ciągle dokonujemy niezamierzonych modyfikacji genetycznych na 

naturalnych populacjach, takich jak komary i bakterie: 

* Komary: Nadmierne użycie pestycydów spowodowało, że większość populacji komarów stała się 

odporna na DDT. 

* Bakterie: Wiele popularnych antybiotyków szybko staje się nieskutecznych, ponieważ wrażliwe 

bakterie są wymazywane, pozostawiając tylko oporne szczepy. 

Te zmiany w populacjach bakterii i komarów wynikają z indukowanych zmian częstotliwości alleli; w 

istocie, ludzie wprowadzili selektywną hodowlę poprzez zmianę środowiska. Kolejna niezamierzona 

modyfikacja występuje, gdy transgeni uciekają z kontrolowanych upraw do dzikich roślin - które 

prawdopodobnie wykonają z dużą częstotliwością i wydajnością. Dzikie rośliny są następnie 

modyfikowane genetycznie. Ci nowi, niezamierzeni odbiorcy biotechnologii są nie mniej genetycznie 

zmodyfikowani niż rośliny uprawne 

Umieszczanie starych genów w nowych miejscach 

Jeśli modyfikacja genetyczna jest tak wszechobecna, jaki jest problem z organizmami transgenicznymi? 

Przecież ludzie od stuleci byli w tej całej modyfikacji genetycznej, prawda? Nie dokładnie. Historycznie 

rzecz biorąc, ludzie modyfikowali organizmy, kontrolując krzyżowanie między zwierzętami i roślinami 

z istniejącą wcześniej kompatybilnością genetyczną. Transgenicy są często obdarzani genami z bardzo 

różnych gatunków. (Gen bakterii, który został wszczepiony w kukurydzę, aby uczynić go odpornym na 

atak roślinożerców - owadów żywiących się roślinami - jest dobrym przykładem.) Dlatego 

transgeniczne organizmy kończą się genami, które nigdy nie mogły przenieść się z jednego organizmu 

do innego bez znacznej pomocy . Po tym, jak te "obce" geny dostają się do organizmu, niekoniecznie 

pozostają w miejscu. Jednym z największych problemów z roślinami transgenicznymi jest na przykład 

niekontrolowane przenoszenie genów do innych niezamierzonych gatunków. Inny kontrowersyjny 

aspekt organizmów transgenicznych ma związek z ekspresją genów; wiele osób obawia się, że transgen 

będzie się wyrażał w produktach rolnych w niepożądany lub nieoczekiwany sposób, powodując, że 

żywność będzie toksyczna lub rakotwórcza. Aby zrozumieć obietnice i pułapki transgeniczne, najpierw 

musisz wiedzieć, w jaki sposób transfery są przenoszone i dlaczego. Technologia rekombinacji DNA to 

zbiór metod stosowanych we wszystkich aplikacjach transgenicznych. Proces używany do znajdowania 

genów, wycinania ich z pierwotnych lokalizacji i umieszczania ich w nowych lokalizacjach (takich jak 

wektory wirusowe stosowane w terapii genowej). Zestaw technik stosowanych specjalnie do tworzenia 

organizmów transgenicznych często ma tytuł inżynierii genetycznej. Inżynieria genetyczna odnosi się 

do ukierunkowanej manipulacji genami w celu zmiany fenotypu w określony sposób. Tak więc 



inżynieria genetyczna jest również wykorzystywana w terapii genowej w celu doprowadzenia zdrowych 

genów do przeciwdziałania skutkom mutacji. 

Miotanie roślinami transgenicznymi 

Rośliny naprawdę różnią się od zwierząt, ale nie w sposób, w jaki myślisz. Komórki roślinne są 

totipotencjalne, co oznacza, że praktycznie każda komórka roślinna może ostatecznie wytworzyć każdy 

rodzaj tkanki roślinnej: korzenie, liście i nasiona. Kiedy komórki zwierzęce różnicują się podczas 

rozwoju zarodka, tracą swoją totipotencję na zawsze. Dla inżynierów genetycznych totipotencja 

komórek roślinnych ujawnia ogromne możliwości manipulacji genetycznej. Znaczna część 

transgenicznej rewolucji w roślinach skupiła się na przenoszeniu genów do roślin z bakterii, innych 

roślin, a nawet zwierząt, w celu osiągnięcia różnych celów, w tym zwiększania wartości odżywczych 

niektórych produktów spożywczych, takich jak ryż. Najsilniejsze wysiłki są skierowane na zmianę 

upraw, aby oprzeć się albo herbicydom stosowanym przeciwko niechcianym roślinom 

konkurencyjnym, albo atakowi owadów żywiących się roślinami. 

Po procesie transgenicznym u roślin 

Generalnie, rozwój roślin transgenicznych do zastosowań komercyjnych obejmuje trzy główne etapy: 

1. Znajdź (lub zmień) gen, który kontroluje pożądane cechy, takie jak odporność na herbicydy. 

2. Wsuń transgen do odpowiedniego nośnika dostarczającego (wektor). 

3. Stwórz w pełni transgeniczne rośliny, które przekazują nowy gen wraz z ich nasionami. 

Wykreślanie właściwego genu 

Proces znajdowania i mapowania genów jest bardzo podobny z jednego organizmu do innego (więcej 

szczegółów w rozdziale 16). Po tym, jak naukowcy zidentyfikują gen, który chcą przenieść, muszą 

zmienić gen, aby działał on prawidłowo poza pierwotnym organizmem. Wszystkie geny muszą mieć 

sekwencje promotorowe, genetyczne punkty orientacyjne, które identyfikują początek genu, aby 

umożliwić wystąpienie transkrypcji. Jeśli chodzi o tworzenie rośliny transgenicznej, sekwencja 

promotorowa w oryginalnym organizmie może nie być bardzo przydatna w nowym gospodarzu 

roślinnym; w rezultacie potrzebna jest nowa sekwencja promotora, aby upewnić się, że gen zostanie 

włączony, kiedy i gdzie jest poszukiwany. 

Modyfikowanie genu do zamieszkania w jego nowym domu 

Do tej pory sekwencje promotorów stosowane przez inżynierów genetycznych w roślinach 

transgenicznych są zawsze włączone. Dlatego produkty transgenów pojawiają się we wszystkich 

tkankach i typach komórek całej rośliny, w której wstawiony jest transgen. Uniwersalny promotor 

często stosowany do transgenów w roślinach pochodzi z patogenu zwanego wirusem mozaiki kalafiora 

(CaMV). CaMV działa dobrze wszędzie, gdzie jest używany i jest niezawodnym przełącznikiem dla 

transgenów, z którymi jest sparowany. Gdy potrzebna jest bardziej precyzyjna regulacja, inżynierowie 

genetyczni mogą wykorzystywać promotory, które reagują na warunki w otoczeniu. Oprócz 

promotora, inżynierowie genetyczni muszą również znaleźć dobry gen towarzyszący - zwany genem 

markerowym - towarzyszący transgenowi. Gen markerowy dostarcza silny i niezawodny sygnał 

wskazujący, że cała jednostka (marker i transgen) jest na miejscu i działa. Typowe markery obejmują 

geny przenoszące oporność na antybiotyki. Za pomocą tego rodzaju markerów genetycy wyhodują 

transgeniczne komórki roślinne w pożywce zawierającej antybiotyk. Jedynie rośliny, które mają 

oporność (przenoszone przez gen markerowy), przeżywają, zapewniając szybki i łatwy sposób 

określenia, które komórki mają transgen (żywy) a które nie (martwe). 



Wprowadzanie nowych genów do rośliny 

Inżynierowie genetyczni stosują dwie główne metody, aby wprowadzić nowe geny do roślin: 

* Użyj systemu wektorowego ze wspólnej bakterii glebowej o nazwie Agrobacterium. 

Agrobacterium jest patogenem roślin, który powoduje powstawanie galasów, dużych, brzydkich, 

przypominających nowotwory, wzrostów na zakażonych roślinach. Tworzenie się galasów wynika z 

integracji genów bakteryjnych bezpośrednio z chromosomami zainfekowanej rośliny. Bakterie 

wchodzą do rośliny z rany, takiej jak pęknięcie w łodydze rośliny, która pozwala bakteriom ominąć 

woody komórki obronne, które chronią roślinę przed patogenami (tak jak chroni cię twoja skóra). 

Komórki bakterii przenoszą się do komórek roślinnych (naukowcy nie są pewni, jak dokładnie odbierają 

tę sztuczkę), a gdy już znajdą się w środku, DNA z plazmidów bakterii, kołowe DNA oddzielone od 

chromosomu bakteryjnego, integruje się z DNA rośliny gospodarza. Bakteryjne DNA pojawia się mniej 

lub bardziej losowo, a następnie przejmuje kontrolę nad komórką roślinną, aby umożliwić jej replikację. 

Podobnie jak genetycy używający wektorów wirusowych do terapii genowej, inżynierowie genetyczni 

wycinają geny tworzące galaktyki z plazmidów Agrobacterium i zastępują je transgenami. Komórki 

gospodarza są hodowane w laboratorium i zakażone Agrobacterium. Ponieważ te komórki są 

totipotencjalne, można je wykorzystać do wyhodowania całej rośliny - korzeni, liści i wszystkich - i 

każda komórka zawiera transgen. Gdy roślina tworzy nasiona, zawierają one także transgen, 

zapewniając transgenowi potomstwo. 

* Strzelaj do roślin za pomocą działa genowego, aby mikroskopijne cząsteczki złota lub innych metali 

przenosiły jednostkę transgeniczną do jądra rośliny przez brutalną siłę. Pistolety genowe są nieco mniej 

niezawodne niż Agrobacterium jako metoda uzyskiwania transgenów do komórek roślinnych. Jednak 

niektóre rośliny są odporne na Agrobacterium, dzięki czemu broń genowa jest realną alternatywą. W 

przypadku pistoletów genowych chodzi o powlekanie mikroskopijnych pelet z wieloma kopiami 

transgenów i przez brutalną siłą (dostarczaną przez sprężone powietrze) wepchnięcie pelet 

bezpośrednio do jąder komórkowych. Przez przypadek, niektóre z transgenów są wstawiony do 

chromosomów roślinnych. 

Odkrywanie komercyjnych aplikacji 

Rośliny transgeniczne rozrosły się w świecie rolnictwa. Dotychczas główne zastosowania tej technologii 

dotyczyły dwóch podstawowych zagrożeń dla upraw: 

* Chwasty: Dodatek genów odpornych na herbicydy powoduje, że rośliny uprawne są odporne na 

działanie chemikaliów zabijających chwasty, co pozwala rolnikom na rozprzestrzenianie się herbicydów 

na całe ich pola bez obawy o zabicie ich plonów. Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o wodę i 

składniki odżywcze, znacznie zmniejszając plony. Soja, bawełna i rzepak (nasiona, które produkują olej 

jadalny) to tylko niektóre z roślin uprawnych, które zostały zmienione genetycznie tak, aby tolerować 

pewne herbicydy. Kilka różnych firm chemicznych dostało się do transgenicznego zakładu 

produkcyjnego z ideą produkcji roślin uprawnych, które nie są podatne na herbicydy, które firma 

produkuje. Firmy następnie sprzedają swoje rośliny uprawne wraz z ich chemikaliami. 

* Błędy: Dodanie transgenów, które nadają roślinom właściwości uśmiercania szkodników, skutecznie 

zmniejsza straty plonów na szkodliwe dla roślin błędy. Genetycy zapewniają cechy ochrony przed 

szkodnikami za pomocą genów z Bacillus thuringiensis (znanego również pod nazwą Bt). Ekologiczni 

ogrodnicy odkryli przed latami właściwości pestycydów Bt, bakterii glebowej. Bt produkuje białko o 

nazwie Cry. Kiedy owad zjada bakterie glebowe, trawienie Cry uwalnia toksynę, która zabija owada 

krótko po posiłku. Transgeniczna kukurydza i bawełna zawiera gen Bt Cry; jest też wersja ziemniaczana, 



ale jej uprawa została przerwana, ponieważ restauracje typu fast-food i producenci chipsów 

ziemniaczanych odmówili zakupu transgenicznych ziemniaków. 

Ważenie punktów spornych 

Niewiele kwestii genetycznych wzbudziło niemal histeryczną odpowiedź, którą spotkały transgeniczne 

rośliny uprawne. Europejskie wysiłki podejmowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat w celu wdrożenia 

wykorzystania transgenicznych były szczególnie kontrowersyjne. Sprzeciw wobec roślin 

transgenicznych dzieli się na ogół na cztery podstawowe kategorie, które omówię w tej sekcji. 

Kwestie bezpieczeństwa żywności 

Normalnie ekspresja genu jest wysoce regulowana i specyficzna dla tkanki, co oznacza, że białka 

wytwarzane na przykład w liściach rośliny niekoniecznie pojawiają się w jej owocach. Ze względu na 

sposób wprowadzania transgenów ich ekspresja nie jest jednak pod ścisłą kontrolą. Przeciwnicy 

transgeników obawiają się, że białka wytwarzane przez transgeny mogą okazać się toksyczne, co 

powoduje, że żywność produkowana przez te rośliny uprawne jest niebezpieczna do jedzenia. Badacze 

zwykle oceniają działanie chemikaliów i narkotyków poprzez dawkowanie  zwierzęta (zwykle szczury i 

myszy) z ciągle rosnącą ilością substancji chemicznej, dopóki nie zaobserwują skutków. Produkty 

spożywcze są jednak bardziej skomplikowane w testach, ponieważ zwierzęta badane otrzymują nie 

tylko białko produkowane przez transgen, ale również pokarm, co utrudnia analizowanie wpływu 

jednego składnika na inny. Zamiast testowania na zwierzętach w trybie megadose, oceny 

bezpieczeństwa transgenicznych roślin opierają się na koncepcji zwanej zasadniczą równoważnością. 

Istotna równoważność to szczegółowe porównanie transgenicznych produktów roślinnych z ich 

nietransgenicznymi odpowiednikami. Porównanie to obejmuje analizy chemiczne i żywieniowe, w tym 

testy dla substancji toksycznych. Jeśli transgeniczny produkt ma jakąś wykrywalną różnicę, ta cecha 

jest celem dalszej oceny. Tak więc podstawowa równoważność opiera się na założeniach, że 

jakikolwiek składnik lub składnik produktu nietransgenicznego jest już uważany za bezpieczny i że 

warto tylko zbadać tylko nowe różnice znalezione w wersji transgenicznej. Na przykład, w przypadku 

transgenicznych ziemniaków, niezmodyfikowane ziemniaki są uważane za bezpieczne, więc tylko Bt 

jest przeznaczony do dalszych testów. Pomimo testów porównawczych naukowcy mieli trudności z 

dokumentowaniem wszelkich niepożądanych skutków ubocznych z żywności produkowanej z użyciem 

transgenicznych roślin uprawnych. Miliony ludzi każdego roku spożywają żywność wyprodukowaną z 

tych upraw i do tej pory nie udokumentowano żadnych złych skutków. Jeden raport badawczy 

opublikowany w 1999 roku udokumentował potencjalnie niebezpiecznycharakter transgenicznej 

żywności. W skrócie, w badaniu opisano dowody na to, że układ odpornościowy i narządy szczurów 

zostały uszkodzone przez spożywanie transgenicznych ziemniaków. Po jego opublikowaniu badanie 

wywołało wiele kontrowersji, po części dlatego, że jeden z autorów badania ogłosił swoje odkrycia 

przed przyjęciem do publikacji w dowolnym czasopiśmie naukowym. To może nie brzmieć jak wielka 

sprawa, ale oznacza to, że eksperci w tej dziedzinie nie ocenili pracy przed jej upublicznieniem. Ocena 

wyników badań w ramach procesu publikacji nazywana jest recenzją. Ocena partnerska ma na celu 

zapobieżenie zgłaszaniu błędnych lub fałszywych wniosków jako faktów. W przypadku transgenicznej 

wrzawy ziemniaczanej, autor gadatliwy został poważnie zarzucony przez społeczność naukową za 

ogłoszenie jego wyników jako ważnych, gdy nie przeprowadzono oceny innych niż jego własne. Praca 

została ostatecznie opublikowana, ale jej wnioski nie były łatwe do powtórzenia, co sugeruje, że wynik 

może być nieważny. 

Ucieczka transgenów 

Ucieczka transgenów do innych gospodarzy jest szeroko opisywaną obawą przed transgenicznymi 

przeciwnikami. Rzepak, pospolita plon nasion oleistych, jest dobrym przykładem tego, jak szybko mogą 



się przemieszczać transgenowie. Chwast odporny na środki chwastobójcze był sprzedawany w 

Kanadzie w 1996 roku. Do 1998 r. Dzikie rośliny rzepaku na polach, na których nigdy nie uprawiano 

transgenicznych roślin, nie miały jeszcze jednego, ale dwa różne transgenów pod względem odporności 

na herbicydy. Odkrycie to było sporym zaskoczeniem, ponieważ żadna komercyjnie dostępna 

transgeniczna rzepak nie był wyposażony w oba transgenów. Jest prawdopodobne, że przypadkowa 

transgeniczna uzyskała nowe geny poprzez zapylenie. W 2002 r. Kilka firm w Stanach Zjednoczonych 

nie podjęło odpowiednich środków ostrożności wymaganych przez prawo, aby zapobiec ucieczce 

transgenów kukurydzy poprzez zapylanie lub przypadkowe kiełkowanie niesionych nasion 

transgenicznych. Te przerwy spowodowały kary - i uwolnienie transgenów do niezamierzonych 

plonów. Faktyczna ucieczka transgenu nie jest jeszcze szeroko udokumentowana, ale powstrzymanie 

transgenów jest praktycznie niemożliwe. Introgresja, przenoszenie transgenów z jednej rośliny do 

drugiej, może występować stosunkowo często. Canola, słoneczniki, pszenica, buraki cukrowe, lucerna 

i sorgo chętnie dzielą się genami z pokrewnymi roślinami. Większość z tych roślin jest zapylanych przez 

wiatr, co oznacza, że dojrzałe rośliny łatwo rozprzestrzeniają swoje geny w bardzo szerokich regionach 

za każdym razem, gdy wieje wietrzyk. Na przykład, jedna transgeniczna trawa używana na polach 

golfowych przekazywała swój transgen dla odporności na herbicydy na dzikiego krewnego, który był 

ogromny w odległości 12 mil! 

Przemieszczanie się transgenów pod względem odporności na szkodniki i herbicydy może blednąć w 

obliczu najnowszej fali transgenicznych roślin: farmaceutyków. Celem tego ruchu jest wykorzystanie 

roślin do produkcji białek, które wcześniej były trudne lub zbyt kosztowne w produkcji. Leki stosowane 

w leczeniu chorób, jadalnych szczepionek i chemikaliów przemysłowych to tylko niektóre z możliwości. 

W chwili pisania tego tekstu trwają już próby terenowe dla niektórych z tych transgenicznych roślin. 

Konsekwencje dla ucieczki transgenu z tego rodzaju upraw mogłyby być tragiczne - i szczerze mówiąc, 

błędy powstrzymywania innych transgenicznych upraw nie dobrze wróżą przyszłym perspektywom 

ograniczania rozprzestrzeniania się. W odróżnieniu od transgenicznych Bt i gotowych na herbicydy, 

związki wytwarzane przez farmaceutyki są naprawdę aktywne biologicznie u ludzi, co czyni je 

naprawdę niebezpiecznymi dla zdrowia ludzi. 

Rozwijanie oporu 

Trzeci główny punkt sprzeciwu wobec transgenicznych - rozwój odporności na działanie transgenu - 

jest związany z szerokim ruchem transgenów. Punktem rozwoju większości tych transgenicznych roślin 

jest ułatwienie kontrolowania chwastów lub szkodników owadzich. Ponadto transgeniczne rośliny 

uprawne (w szczególności transgeniczna bawełna) mogą znacznie zmniejszyć zużycie chemiczne, co 

stanowi ogromny plus dla środowiska. Jednakże, gdy chwasty lub owady uzyskują odporność na 

działanie transgenu, chemikalia, które transgeniczne są przeznaczone do zastąpienia, stają się 

przestarzałe. Pełny rozwój odporności zależy od sztucznej selekcji dostarczanej przez herbicyd lub 

samą roślinę. Oporność rozwija się i rozprzestrzenia, gdy wszystkie owady, które są wrażliwe na 

stosowany transgen pestycydowy, zostają zabite. Jedyne owady, które przeżywają i rozmnażają się, są 

w stanie tolerować transgen pestycydów. Owady produkują setki tysięcy potomstwa, więc nie trzeba 

długo czekać, aby zastąpić podatne populacje odpornymi. Aby przeciwdziałać zagrożeniu rozwojem 

oporności, użytkownicy transgenicznych roślin uprawnych opowiadają się za nietransgenicznymi 

ostojami - miejscami, w których uprawiane są nietransgeniczne rośliny w celu wsparcia populacji 

podatnych na błędy. Chodzi o to, że dziedziczenie odporności na działanie transgenu jest rozcieńczane 

przez geny wrażliwych błędów. Jak dotąd wdrażanie schronisk zakończyło się ograniczonym sukcesem; 

najprawdopodobniej ostoje mogą tylko spowolnić rozprzestrzenianie się oporu, a nie całkowicie go 

zapobiegać. 

Niszczenie niezamierzonych celów 



Argument przeciw roślinom transgenicznym polega na tym, że nierządowe organizmy mogą cierpieć z 

powodu złego działania. Na przykład, gdy wprowadzono kukurydzę Bt, powstały kontrowersje wokół 

toksyczności kukurydzy dla pożytecznych owadów (to jest robaków, które jedzą inne robale) i 

pożądanych stworzeń, takich jak motyle. Rzeczywiście, Bt jest toksyczny dla niektórych z tych owadów, 

ale nie jest jasne, jak wiele szkód wyrządzają te naturalne populacje roślinom Bt. Największym 

zagrożeniem dla migrujących motyli monarchicznych jest prawdopodobnie zniszczenie siedlisk w ich 

zimujących miejscach w Meksyku, a nie kukurydza Bt. 

Ocena wyników 

Rośliny transgeniczne wydają się pomagać w zmniejszaniu ilości stosowanych pestycydów, ale tylko o 

niewielki margines (od 1 do 3 procent). Od czasu pojawienia się roślin transgenicznych zużycie 

herbicydów znacznie wzrosło, prawdopodobnie dlatego, że substancje chemiczne można swobodnie 

nadawać na rośliny gotowe do użycia herbicydem. Jednak wpływ upraw odpornych na herbicydy na 

produkcję bez uprawy, metoda uprawy, która znacznie zmniejsza erozję i straty gleby, jest pozytywna; 

więcej rolników obróciło się do pracy bez uprawy, ponieważ przyjęli transgeniczne rośliny uprawne. 

Ale jeśli chwasty nabyją transgenów, poprawa ta zostanie szybko odwrócona. W rzeczywistości rośliny 

transgeniczne nie wydają się mieć bardzo dużych plonów. Pomimo stosunkowo niewielkich korzyści i 

niezwykle silnej opozycji (zwłaszcza w Europie), zwolennicy transgenicznych roślin pozostają 

optymistami i nadzieją na rewolucję w rolnictwie. 

Bawiąc się z transgenicznymi zwierzętami 

Myszy były organizmami z wyboru w rozwoju metod transgenicznych.  Naukowcy odkryli, że geny 

mogą zostać wprowadzone do genomu myszy podczas procesu zapłodnienia. Kiedy plemnik wchodzi 

do komórki jajowej, następuje krótki okres zanim dwa zestawy DNA (macierzyński i ojcowski) zleją się 

w jedno. Dwa zestawy DNA istniejące podczas tej przerwy nazywane są pronuclei. Genetycy odkryli, że 

poprzez wstrzyknięcie wielu kopii transgenu bezpośrednio do przedjądrza ojcowskiego, transgen był 

czasami włączony do chromosomów zarodka. (Jajka można wstrzyknąć transgenom po zapaleniu 

prątków, ale wychwyt transgenu jest nieco mniej wydajny.) Jednak nie wszystkie komórki zarodka 

zawierają transgen, ponieważ wychwyt transgenu zachodzi podczas podziału komórki; czasem kilka 

rund podziału ma miejsce zanim transgen zostanie pochwycony. Komórki, które mają transgen często 

mają wiele kopii (dziwne, kończą się razem w układzie "głowa do ogona"), a transgenów są losowo 

wstawiane w chromosomy myszy. Otrzymana, częściowo transgeniczna mysz nazywana jest chimerą 

lub mozaiką. Mozaika jest ekspresją genów w niektórych, ale nie we wszystkich komórkach danej 

osoby, co sprawia, że ekspresja genu jest nieco niejednolita. Aby uzyskać w pełni transgeniczne 

zwierzę, wiele chimer jest łączonych w nadziei, że homozygotyczne potomstwo transgeniczne będzie 

wytwarzane z jednego lub więcej parowania. Po uzyskaniu przez homozygoty, naukowcy izolują linię 

transgenu, tak aby nie tworzyły się żadne heterozygoty, łącząc zwierzęta transgeniczne z 

nietransgenicznymi zwierzętami. Jednym z pierwszych zastosowań wysoce skutecznej metody 

transgenetyki myszy były geny hormonu wzrostu. Szczurze, ludzkie i bydlęce geny hormonu wzrostu 

wytwarzały znacznie większe myszy niż normalnie. Rezultat zachęcił pomysł, że geny hormonu wzrostu 

wprowadzone do mięsa zwierząt, takie jak poniższe, umożliwiłyby szybszą produkcję większych, 

szczuplejszych zwierząt: 

* Świnie i krowy: Transgeniczne świnie nie radzą sobie zbyt dobrze; w badaniach rosły szybciej niż ich 

nietransgeniczne odpowiedniki, ale tylko wtedy, gdy karmiono je dużymi ilościami białka. 

Transgeniczne świnie okazały się sterylne. Wszystkie świnie wykazały osłabienie mięśni, a wiele z nich 

rozwinęło zapalenie stawów i owrzodzenie. Krowy nie zrobiły nic lepszego. Jak dotąd nie 

wyprodukowano Ŝywych transgenicznych krów ani świń przeznaczonych do wzrostu. 



* Ryby: W przeciwieństwie do trzody chlewnej i krów, ryby uprawiają pływanie z transgenami (patrz 

pasek boczny "Zwierzęta transgeniczne: nie wszystkie zabawy i gry" dla jednego zastosowania 

transgenicznych w rybach). Transgeniczny łosoś rośnie sześć razy szybciej niż ich nietransgeniczni 

kuzyni i konwertuje ich pokarm na masę ciała o wiele bardziej efektywnie, co oznacza, że mniej 

żywności tworzy większą rybę. Jak dotąd łosoś atlantycki jest ukierunkowany na gen zwiększający 

wzrost, ale żaden z nich nie jest jeszcze dostępny na rynku. Transgeniczne ryby byłyby hodowane w 

zagrodach położonych w większych zbiornikach wodnych, co zapewniłoby ucieczkę transgenicznych w 

dzikie populacje. Ponadto naturalne populacje łososia są poważnie zubożone z powodu nadmiernych 

zbiorów. Ryby hodowlane wydają się być bardzo agresywne i obawiają się, że rywalizują ze swoimi 

dzikimi krewnymi. Tak więc łosoś hodowlany stanowi zagrożenie dla naturalnych populacji zarówno 

własnych, jak i innych gatunków ryb. 

Naczelne były również ukierunkowane na transgenezę jako sposób badania zaburzeń u ludzi, w tym 

starzenia, chorób neurologicznych i zaburzeń immunologicznych. Pierwsza transgeniczna małpa 

urodziła się w 2000 roku. Ta małpa Rhesus została obdarzona prostym genem markerowym, ponieważ 

celem badania było po prostu ustalenie, czy możliwa jest transgeneza u małp. Zastosowano gen 

markerowy, który wytwarza zieloną fluorescencję w meduzy. Ten gen został z powodzeniem 

wprowadzony do roślin, żab i myszy, ale ci biorcy rzadko świecą na zielono. Odbiorca małpy nie jest 

wyjątkiem: jej chromosomy mają gen, ale nie powstaje jeszcze funkcjonalne białko fluorescencyjne. 

Podwójne małpy wyprodukowane w tym samym projekcie zmarły przed porodem, ale obie miały 

fluorescencyjne paznokcie i mieszki włosowe. Ponieważ niektóre transgeniczne zwierzęta wyświetlają 

się opóźniony początek funkcji genu, żyjąca małpa może jeszcze się świecić. Nawet przy tak skromnym 

sukcesie cykle reprodukcyjne małp nie są łatwe do manipulowania, więc postęp z transgenicznymi 

naczelnymi jest powolny. 

Błądzić z transgenicznymi owadami 

Wiele zastosowań transgenicznych owadów wydaje się być na horyzoncie. Malaria i inne choroby 

przenoszone przez komary stanowią poważny problem zdrowotny na całym świecie, ale stosowanie 

pestycydów w celu zwalczania populacji komarów jest problematyczne, ponieważ odporne populacje 

szybko zastępują podatne. W rzeczywistości problemem nie są same komary (pomimo tego, co myślisz, 

kiedy jesteś bzyczony i ugryziony). Problemem są pasożyty i wirusy, które komary niosą i przekazują 

poprzez swoje ukąszenia. W odpowiedzi na te problemy naukowcy opracowują transgeniczne komary, 

które nie są w stanie przenosić pasożytów ani wirusów, co powoduje, że ich ukąszenia swędzą, ale poza 

tym są nieszkodliwe. Niestety, nie jest jasne, w jaki sposób lub czy transgeniczne komary mogłyby 

zastąpić populacje robaków przenoszących choroby. Inne próby kontroli biologicznej owadów spotkały 

się z ograniczonym sukcesem. Zazwyczaj obejmują one uwolnienie milionów sterylnych błędów, które 

przyciągają uwagi godowe płodnych. Krycia powodują jaja niepłodne, zmniejszając reprodukcję 

docelowej populacji owadów. Częścią wad tego przyjaznego dla środowiska podejścia do zwalczania 

szkodników jest to, że sterylność jest indukowana za pomocą promieniowania, a na napromieniowane 

owady brakuje wigoru potrzebnego do agresywnego uprawiania seksu. Transgeniczna niepłodność 

może rozwiązać problem. Ogólny proces jest taki sam, ale transgenicznie nieurodzajne owady wciąż 

mają energię potrzebną do ścigania partnerów, co skutkuje skuteczniejszą strategią zwalczania 

szkodników. Jest to szczególnie interesujący pomysł, gdy używa się go do walki z inwazyjnymi 

gatunkami, które mogą prześlizgnąć się przez uprawy z ekonomicznie druzgocącymi skutkami. Całą 

transgeniczną oporność na pestycydy można wykorzystać do zwiększenia naturalnej kontroli populacji 

szkodników przy użyciu owadów, które żyją, jedząc inne robaki. Chodzi o stworzenie korzystnych 

owadów, które niosą transgen, który nadaje oporność na pestycydy. Farmerzy mogą następnie 

wypuszczać pestycydy, aby zabić podatne owady i uwolnić dobroczynnych robaków, aby zrobić resztę. 



Taka strategia może radykalnie zmniejszyć zużycie pestycydów i wyeliminować potrzebę stosowania 

transgenicznych, odpornych na owady upraw. Inny transgeniczny projekt owadów w pracach 

wykorzystuje jedwabniki. Jedwabniki są wyposażone w gen wykorzystywany do wytwarzania białka 

ludzkiej skóry. Intencją jest masowe wytwarzanie białka do zastosowania w ludzkich przeszczepach 

skóry potrzebnych po oparzeniach i wspomagających gojenie się ran.  

Błąkanie się z transgenicznymi bakteriami 

Bakterie są wyjątkowo podatne na transgenezę. W przeciwieństwie do innych transgenicznych 

organizmów, geny mogą być wprowadzane do bakterii z wielką precyzją, dzięki czemu ekspresja jest 

łatwiejsza do kontrolowania. W rezultacie wiele produktów może być wytwarzanych przy użyciu 

bakterii, które można hodować w wysoce kontrolowanych warunkach, zasadniczo eliminując 

niebezpieczeństwo ucieczki transgenu. Wiele ważnych leków jest produkowanych przez 

rekombinowane bakterie, takie jak insulina do leczenia cukrzycy, czynniki krzepnięcia w leczeniu 

hemofilii i ludzki hormon wzrostu do leczenia niektórych form karłowatości. Tego rodzaju postępy 

medyczne mogą również przynieść ważne korzyści dodatkowe: 

* Transgeniczne bakterie mogą wytwarzać znacznie większe ilości białek niż tradycyjne metody. 

* Bakterie transgeniczne są bezpieczniejsze od substytutów zwierzęcych, takich jak insulina 

trzustkowa, które nieznacznie różnią się od ludzkiej i dlatego mogą powodować reakcje alergiczne. 

* Bakterie transgeniczne są znacznie mniej kontrowersyjne niż inne organizmy i dlatego są dobrze 

przyjmowane do produkcji leków. 

Transgeniczne bakterie są również wykorzystywane do zastosowań w gospodarstwie. Somatotropina 

bydlęca, bardziej znana jako bydlęcy hormon wzrostu, zwiększa produkcję mleka u krów. Bakterie 

transgeniczne są używane do produkcji dużych ilości hormonu (zwanego rbGH dla rekombinowanego 

bydlęcego hormonu wzrostu), który jest wstrzykiwany do krów mlecznych w celu zwiększenia produkcji 

mleka. Pomimo protestów przeciwnych, badania pokazują, że rbGH nie jest aktywny u ludzi, co 

oznacza, że ludzie nie reagują na bydlęcy hormon wzrostu nawet po wstrzyknięciu ich ciał. Ponadto 

mleko wytwarzane przez krowy, którym wstrzyknięto rbGH, jest chemicznie nieodróżnialne od mleka 

produkowanego przez krowy, którym wstrzyknięto hormon. Zaletą rbGH jest to, że pozwala ona mniej 

krowom produkować więcej mleka - dobrze, ponieważ mleczarnie stanowią znaczące źródło 

zanieczyszczenia kałem w rzekach i strumieniach, a mniej krów oznacza mniej zanieczyszczeń. 

Minusem jest to, że krowy leczone rBGH są bardziej podatne na infekcje, wymagające leczenia 

antybiotykami, a tym samym zwiększającego ryzyko rozwoju bakterii opornych na antybiotyki. 

Ostatnie postępy w biotechnologii mogą przynieść inne korzyści w zakresie ochrony środowiska. Na 

przykład trwają prace nad wykorzystaniem biodegradowalnych tworzyw sztucznych przy użyciu 

nazwanych bakterii wytwarzanych przez bakterie polihydroksyalkanoniany (PHA). PHA są cząsteczkami 

używanymi jak tłuszcze do przechowywania energii. Są również bardzo podobne do plastiku 

wytwarzanego z ropy naftowej, który widzisz cały czas. Badacze przyjęli gen wytwarzający PHA i 

wprowadzili go do E. coli, aby wytworzyć wystarczającą ilość PHA do wytworzenia produktów. Jest 

prawdopodobne, że PHA wejdą na rynek jako realna alternatywa dla tradycyjnych tworzyw sztucznych. 



Klonowanie : Nigdy nie będzie cię innym 

Brzmi jak science fiction: Zbierz informacje genetyczne, wszczep te informacje do komórki jajowej, a 

po dziewięciu miesiącach powitaj nowe dziecko na świecie. Nowe dziecko z różnicą - to klon. Zależnie 

od twojego punktu widzenia, organizmy klonujące mogą brzmieć jak koszmar lub spełnienie marzeń. 

Niezależnie od twojej opinii, klonowanie zdecydowanie nie jest science fiction; decyzje o klonowaniu 

eksperymentalnym są obecnie podejmowane każdego dnia. Ten rozdział obejmuje klonowanie: czym 

jest, jak to się robi i jaki jest jego wpływ z biologicznego punktu widzenia. Klonowanie (podobnie jak 

wszystko inne w nauce) nie jest tak proste, jak robi to dźwięk w mediach. W tej części poznasz problemy 

związane z klonami oraz argumenty za i przeciw klonowaniu (nie tylko ludzi) zwierząt i rośliny też). 

Przygotuj się na ciekawą historię. Pamiętaj, to nie jest fikcja! 

Atak klonów 

Klon jest po prostu identyczną kopią. Słowo to jest używane zarówno jako czasownik, jak w "klonować" 

(tworzyć) i rzeczownik, jak w "klonie" (mieć jeden lub być jednym). Genetycznie słowo clone może mieć 

dwa znaczenia. Kiedy genetycy mówią o klonowaniu, najczęściej mówią o kopiowaniu części DNA 

(zwykle genu). Genetycy klonują DNA w laboratorium każdego dnia - technologia jest prosta, rutynowa 

i niczym nie wyróżniająca się. Klonowanie genów jest istotną częścią 

* sekwencjonowanie DNA 

* Badanie funkcji genów 

* Stworzenie zrekombinowanych organizmów 

* Rozwój terapii genowej 

Inne użycie słowa "klonowanie" oznacza stworzenie kopii całego organizmu jako strategii 

reprodukcyjnej. Odnosząc się do całego stworzenia w przeciwieństwie do DNA, klon jest organizmem, 

który powstaje w wyniku rozmnażania bezpłciowego, co oznacza, że potomstwo jest produkowane bez 

uprzedniego stosunku płciowego. Klonowanie występuje naturalnie przez cały czas w bakteriach, 

roślinach, owadach, rybach i jaszczurkach. Na przykład, jednym rodzajem bezpłciowego rozmnażania 

jest partenogeneza, która pojawia się, gdy samica wytwarza jaja, które rozwijają się w potomstwo bez 

zapłodnienia przez mężczyznę (dla niektórych z was, kobiet-czytelniczek, jestem pewien, że brzmi to 

bardzo zachęcająco). Więc jeśli reprodukcja przez klonowanie jest naturalnym, normalnym procesem 

biologicznym, to co jest ważnego w przypadku klonowania organizmów za pomocą technologii? 

Jak bez wymion 

Klonowanie zwierząt uderzyło w wielką nowinę w 1997 roku wraz z narodzinami Dolly, nienachalnie 

wyglądającej baranki Finn Dorset. (Jeśli się zastanawiasz, owce Finn Dorset są białe z małymi uszami.) 

Nazwana po dobrze obdarowanej piosenkarce country Dolly Parton, owca Dolly była klonem jednej z 

komórek wymienia jej matki. (Jeśli nie dorastałeś na farmie, wymiona są częścią zwierzęcia, które 

produkuje mleko - innymi słowy, piersi i stąd nazwa ulubionego klona każdego). Używam określenia 

"matka" raczej luźno, gdy dochodzi do Dolly; komórki pochodziły od jednego zwierzęcia, jajo 

pochodziło od drugiego zwierzęcia, a jednak trzecia samica była matką urodzoną. Nazwa Dolly miała 

być nieco żartem, ale fakt, że zwierzę zostało sklonowane, oznaczał, że wielu ludzi nie śmiało się. 

Obrazy przyszłości wypełnionej masowo produkowanymi istotami ludzkimi zaczęły wypełniać umysły 

wielu. Klony nie są unikatowymi osobnikami, aw przypadku Dolly są produkowane za pomocą 

technologii. Dlatego obrońcy praw człowieka i przywódcy religijni często sprzeciwiają się klonowaniu z 

powodów moralnych lub etycznych. Pomimo swojego zwykłego wyglądu, Dolly była wyjątkowa pod 



tym względem, że żaden inny ssak nie został pomyślnie rozmnożony przez klonowanie komórek 

somatycznych (ciała). Ale Dolly nie był pierwszym organizmem do sklonowania. 

Klonowanie przed Dolly: praca z komórkami płci 

Eksperymentalne klonowanie rozpoczęło się w latach 50. XX wieku. W 1952 roku naukowcy 

przeszczepili jądro z zarodka żaby do jajka żabiego. To i następne eksperymenty zostały 

zaprojektowane tak, aby nie klonować żab, ale aby odkryć podstawę totipotentów. Komórki 

totipotentne mogą stać się dowolną komórką i stanowią podstawę wszystkich organizmów 

wielokomórkowych. Totipotencja leży w sercu genetyki rozwojowej. W przypadku większości 

organizmów, po zapłodnieniu jaja, zygota zaczyna się rozwijać przez podział komórek, który omówię w 

rozdziale 2. Podział przechodzi przez dwie, cztery, osiem i szesnaście komórek. Gdy zygota osiąga 

stadium 16-komórkowe, komórki zwijają się w pustą kulę, zwaną blastocysty. Rysunek  

 

 pokazuje etapy rozwoju od dwóch komórek do blastocysty. 

Rozwój zygoty u ssaków jest wyjątkowy, ponieważ komórki nie wszystkie dzielą się w tym samym czasie 

lub w tej samej kolejności. Zamiast postępować zgrabnie od dwóch do czterech do ośmiu, komórki 

często kończą się na liczbach nieparzystych. Zygoty ssaków mają unikalny etap rozwoju, zwany 

zagęszczaniem, kiedy komórki przechodzą z oddzielnych małych kulek w jedno, wielokomórkowe. 

Zagęszczanie następuje po trzeciej rundzie podziału komórki. Po zagęszczeniu komórki dzielą się 

ponownie (do około 16), formuje się wewnętrzna masa komórek (stanie się to płodem), a płyn 

gromadzi się w środku kuli komórek, tworząc blastocysty. Po kilku kolejnych podziałach komórki 

przestawiają się w trójwarstwową kulę zwaną gastrula. Najbardziej wewnętrzną warstwą gastrula jest 

endoderma (dosłownie "wewnętrzna skóra"), środkowa jest mezodermą ("środkową skórą"), a 

najbardziej zewnętrzna to ektoderma ("zewnętrzna skóra"). Każda warstwa składa się z partii komórek, 

więc od etapu gastrula do przodu, jakie komórki zmieniają się w zależności od tego, w której warstwie 

się zaczynają. Innymi słowy, komórki nie są już totipotencjalne; mają określone funkcje. Dlaczego więc 

totipotencja jest ważna? Cały plan organizmu jest zakodowany w jego DNA. Praktycznie każda komórka 

otrzymuje kopię całego planu ciała. Mimo to, pomimo dostępu do całego genomu, komórki oka 

wytwarzają tylko komórki oka, a nie komórki krwi lub komórki mięśniowe. Wszystkie komórki powstają 

z komórek totipotentnych, ale kończą się nullipotencją - są w stanie wytwarzać tylko komórki takie jak 

one. Totypotencje są kluczem do ekspresji genów i tego, co włącza i wyłącza geny. Zrozumienie, co 

kontroluje totipotencja ma również szerokie implikacje dla leczenia chorób, takich jak rak, leczenie 



uszkodzeń rdzenia kręgowego przez totipotentne komórki macierzyste i leczenie wrodzonych 

zaburzeń. 

Odkrywanie, dlaczego Dolly jest naprawdę czymś bah 

Przełom w nauce, że owieczka Dolly oznacza nie klonowanie. Prawdziwym przełomem jest to, że Dolly 

zaczęła jako jądro komórkowe. Przez wiele lat naukowcy nie mogli być pewni, że utrata totipotencji nie 

pociąga za sobą pewnych zmian na poziomie genetycznym. Innymi słowy, badacze zastanawiali się, czy 

samo DNA uległo zmianie w trakcie przejścia od totipotenta do nulipotencji. Dolly przekonująco 

wykazała, że jądrowy DNA jest jądrowym DNA niezależnie od tego, z jakiego rodzaju komórki pochodzi. 

Teoretycznie każde jądro komórkowe może powrócić do totipotencji. To może okazać się bardzo dobrą 

wiadomością. Obietnica klonowania terapeutycznego polega na tym, że pewnego dnia lekarze będą 

mogli zebrać komórki, użyć DNA do wytworzenia komórek totipotentnych, a następnie użyć tych 

komórek, aby wyleczyć chorobę zagrażającą życiu lub przywrócić uszkodzony rdzeń kręgowy do pełnej 

sprawności. Tworzenie totipotentnych komórek z komórek nulipotentnych do leczenia urazu lub 

choroby jest trudne i powoduje znaczące debaty etyczne . Realizacja potencjału klonowania 

terapeutycznego może być bardzo długa. Tymczasem klonowanie reprodukcyjne - proces tworzenia 

bezpłciowego potomstwa - już wywołuje spore poruszenie. 

Zrób to sam! 

Pomimo tego, że szczury, myszy, kozy, krowy, konie, świnie i koty zostały sklonowane, klonowanie nie 

jest łatwe ani rutynowe. Skuteczność klonowania (liczba żywych potomstwa na próbę klonowania) jest 

ogólnie bardzo niska. Dolly, na przykład, była jedynym żywym potomkiem spośród 277 prób. Wszystkie 

inne problemy biologiczne powstają również w wyniku klonowania, ale aby je zrozumieć, najpierw 

trzeba zrozumieć, w jaki sposób powstają klony. 

Tworzenie bliźniaków 

Jednym prostym sposobem na stworzenie klona jest skorzystanie z naturalnego procesu twinningu. 

Identyczne bliźnięta zwykle powstają z pojedynczego zapłodnionego jaja, zwanego zygotą (patrz 

rozdział "Klonowanie przed dolly: praca z komórkami płciowymi" wcześniej w rozdziale). Zygota 

przechodzi kilka rund podziału komórki, a następnie komórki dzielą się na dwie grupy, z których każda 

rozwija się, tworząc jedno potomstwo. Sztuczne bliźniactwo jest względnie proste i po raz pierwszy 

zostało pomyślnie przeprowadzone (u owiec) w 1979 r. Użyto jednego zapłodnionego jaja, co oznacza, 

że potomstwo to było wynikiem rozmnażania płciowego. Zygoty z normalnie zapłodnionych 

(produkowanych seksualnie) jaj zbierano od owiec (samic). Zygotę można było dzielić do stadium 16 

komórek (patrz rozdział "Klonowanie przed dolly: praca z komórkami płciowymi" wcześniej w 

rozdziale). 16 komórek podzielono następnie na dwie grupy. Oddzielne grupy komórek od razu dzieliły 

się, a po wszczepieniu do układu rozrodczego owcy, powstały bliźnięta. Bliźnięta były genetycznie 

identyczne, ponieważ zostały wyprodukowane z tego samego zapłodnionego jaja. U krów około 25 

procent sztucznych zarodków powoduje płodność bliźniąt; 75 procent powoduje tylko jedno cielę. 

Niemniej jednak procedura jest wystarczająco skuteczna, aby zwiększyć liczbę cieląt o około 50 procent 

w stosunku do konwencjonalnych nawozów. Do roku 2000 wyprodukowano około 50 000 cieląt przy 

użyciu zarodków. Ten rodzaj klonowania jest stosunkowo rutyny w rolnictwie i otrzymał zaskakująco 

mało uwagi w debacie na temat klonowania. Fakt, że klony powstają z zapłodnionego jaja, mógł osłabić 

furor trochę. 

Wykorzystanie jądra komórki somatycznej do stworzenia klonu 



Komórki somatyczne to komórki ciała. Zazwyczaj komórki organizmu są neutralne, co oznacza, że 

wytwarzają więcej tego samego rodzaju komórek przez mitozę. Na przykład twoje komórki kostne 

wytwarzają tylko więcej komórek kostnych, twoje komórki krwi wytwarzają więcej komórek krwi i tak 

dalej. Większość komórek somatycznych ma jądra zawierające wszystkie informacje potrzebne do 

stworzenia całości organizm - w przypadku klonowania - klon właściciela komórki (czasami określany 

dawcą).  

Zbiór komórki dawcy 

Wybór typu komórki używanej do klonowania nie jest trywialny. Komórki muszą dobrze rosnąć in vitro 

(dosłownie "w szkle", jak w probówce), a te z żeńskiego układu rozrodczego (komórki sutka, macicy i 

jajnika) działają najlepiej. Przykro mi, chłopaki, ale jak dotąd bardzo niewiele klonów to mężczyźni. 

Ponieważ komórki ciała są często w procesie dzielenia (mitozy), komórka dawcy musi być leczona, aby 

zatrzymać podział komórek i opuścić komórkę w fazie mitozowej G0. W tym stanie chromosomy są 

"zrelaksowane", a DNA nie podlega replikacji. Gdy komórka staje się nieaktywna, zbiera się jądro 

komórki dawcy wraz z wszystkimi chromosomami znajdującymi się w jego wnętrzu. Ten zbiór zwykle 

osiąga się przez delikatne wyciągnięcie jądra komórkowego za pomocą igły przymocowanej do 

podobnego do strzykawki narzędzia zwanego pipetą. Proces usuwania jądra komórkowego nazywa się 

wyłuszczeniem, a wynikowa komórka jest wyłuszczona (to jest pozbawiona jądra) . 

Zbieranie komórki jajowej 

Aby zakończyć proces tworzenia klonu przy użyciu metody komórki somatycznej, potrzebna jest inna 

komórka; tym razem komórka jajowa. Komórki jajowe są zazwyczaj największymi komórkami w ciele. 

W rzeczywistości dojrzałe komórki jajowe ssaków są widoczne gołym okiem; Jest to wielkość małej 

kropli pyłu, jak to, co można zobaczyć unosząc się w powietrzu, gdy promień słońca przebija ciemny 

pokój. Aby zebrać komórkę jajową, samica (tutaj nazywana matką jajową) jest leczona hormonem 

stymulującym owulację. Kiedy matka jajeczna produkuje jaja, najpierw wytwarza jajo lub niedojrzałe 

jajo. Na etapie oocytów jajo ukończyło pierwszą rundę mejozy (mejoza I), ale nie jest gotowe do 

zapłodnienia. Oocyt jest zbierany, a wszystkie chromosomy są usuwane (oocyty tak naprawdę nie mają 

jąder zawierających chromosomy) przy użyciu tej samej metody, co w przypadku komórki somatycznej, 

pozostawiając jedynie cytoplazmę (patrz rysunek 20-2) . W cytoplazmie komórki jajowej pozostają 

również mitochondria, z których każda zawiera kopię mitochondrialnego DNA komórki jajowej. Po 

utworzeniu klonu, mitochondrialne DNA komórki jajowej i jądrowy DNA komórki dawcy mogą 

wchodzić w interakcję i mieć nieoczekiwane konsekwencje. Jak się okazuje, niektóre komórki jajowe 

są naprawdę wszechstronne. Na przykład komórki jajowe królika zostały użyte do klonowania kotów. 

Ogólnie rzecz biorąc, przebywanie w obrębie gatunku działa najlepiej - tzn. Komórki jajowe kota 

działają najlepiej z jądrem komórki somatycznej kota. 

Łącząc wszystko razem 

Zarówno komórka dawcy jak i komórka jajowa w ręku, jądro z komórki dawcy jest wstrzykiwane do 

wyłuszczonego oocytu (patrz Figura 20-2). Jądro dawcy jest połączone z komórką jajową za pomocą 

krótkiego wstrząsu elektrycznego. Ten mały skok zaczyna odgrywać rolę zapłodnienia: komórka jajowa 

zaczyna się dzielić i zaczyna się rozwijać w zarodek. Po ustaleniu podziału komórek, komórki dzielące 

są wszczepiane kobiecie (matka urodzenia lub ciąży) do końca ciąży. Klacz owcy Dolly urodziła się po 

148 dniach ciąży, czyli o około pięć dni dłużej niż średnia dla owcy z Finn Dorset. 

Konfrontacja problemów z klonami 



Po urodzeniu Dolly wyglądała normalnie pod każdym względem. Dorastała do wieku dorosłego, została 

sparowana z baranem i urodziła własne baranki (w sumie sześć w ciągu jej życia). Jednak Dolly żyła 

tylko sześć lat; zwykle Finn Dorsets żyją 11 lub 12 lat. Dolly zachorowała na chorobę płuc, a aby 

złagodzić jej cierpienie, została poddana eutanazji (bezboleśnie skazana na śmierć). Pierwsza 

wskazówka, że Dolly nie była całkiem normalna, to artretyzm. W wieku 4 lat rozwinęła bolesne 

zapalenie stawów. Zapalenie stawów nie jest niczym niezwykłym u owiec, ale zwykle występuje tylko 

u bardzo starych zwierząt. Jak się okazuje, wiele wad jest powszechnych wśród klonów. Klony cierpią 

na szereg dolegliwości fizycznych, w tym malformacje serca, wysokie ciśnienie krwi, wady nerek, 

upośledzoną odporność na choroby, zaburzenia wątroby, zniekształcone części ciała, cukrzycę i 

otyłość. W poniższych sekcjach omówiono najczęstsze problemy fizyczne twarzy klonów. 

Szybsze starzenie 

Zanim komórki somatyczne zostaną podzielone podczas mitozy, DNA w każdej komórce musi się 

powielić. Każdy cały chromosom jest kopiowany z wyjątkiem końców chromosomów, zwanych 

telomerami, które nie są w pełni replikowane. W rezultacie telomery skracają się, gdy komórka 

przechodzi wielokrotne cykle mitozy. Skracanie telomerów wiąże się ze starzeniem, ponieważ dzieje 

się z czasem. Skrócenie telomeru może oznaczać problemy dla klonów stworzonych przez transfer 

somatycznego jądra, ponieważ w zasadzie takie klony zaczynają się od "starzonego" DNA. Dolly miała 

nienormalnie krótkie telomery, wywołując obawy, że być może wszystkie klony mogą cierpieć na 

choroby zwyrodnieniowe z powodu przedwczesnego starzenia się. Badania z innymi klonami dały 

sprzeczne wyniki. Niektóre klony, takie jak Dolly, skróciły telomery. Co zaskakujące, wydaje się, że 

niektóre klony mają odwrócił skutki starzenia; w szczególności ich telomery są naprawiane i kończą 

dłużej niż dawcy. To, co sugeruje ta zmiana, polega na tym, że komórki embrionalne mają telomerazę, 

enzym, który buduje nowe telomery przy użyciu matrycy RNA podczas replikacji DNA. W końcu 

możliwość przedwczesnego starzenia się klonów jest prawdziwa, ale nie wszystkie klony są na to 

podatne. 

Większe potomstwo 

Klony wydają się być fizycznie duże; przy urodzeniu mają wyższe niż przeciętne masy i większe niż 

normalne rozmiary ciała. Wiele klonów, takich jak krowy i owce, musi być dostarczanych przez sekcję 

cesarską, ponieważ są one zbyt duże, aby rodzić się naturalnie. Po części, duża wielkość urodzeń 

klonów wynika z faktu, że pozostają w macicy dłużej niż zwykle. Na przykład sklonowana owca Dolly 

urodziła się około pięciu dni po "porodzie" matki ". Potomstwo, które nie urodziło się krótko po 

normalnym terminie (u ludzi, około dwóch tygodni później) jest bardzo zagrożone poronieniem i 

komplikacjami, takimi jak jako trudności w oddychaniu. Klony mają zazwyczaj bardzo duże łożyska 

(organ, który łączy płód z matką w celu uzyskania tlenu i odżywiania), co może przyczynić się do ich 

większego rozmiaru, ale dokładny powód dłuższych okresów ciąży jest niejasny. Problem z 

nadwymiarowymi klonami jest tak wszechobecny, że został nazwany dużym zespołem potomnym lub 

LOS. Wiele potomków, w tym ludzi, wyprodukowanych przy użyciu zapłodnienia in vitro (tzw. Dzieci w 

probówkach) również cierpi na LOS, co sugeruje, że niekoniecznie jest to problem związany z 

klonowaniem. Zamiast tego wydaje się, że LOS wynika z manipulacji embrionem. Te manipulacje 

powodują zmiany w sposobie wyrażania genów dla wzrostu. Genomowe odciskanie występuje, gdy 

geny są wyrażane na podstawie rodzica, z którego pochodzą. (Aby dowiedzieć się więcej na temat 

imprintingu genomowego, przeskocz na pasek boczny "Potrzeba dwóch do zrobienia dziecka"). W 

przypadku LOS zdaje się, że geny pochodzące od ostatniego męskiego przodka mówią płodowi, że 

rośnie szybciej i większy niż normalnie. Zwykle wszczepienie genomu dotyka mniej niż 1000 genów. W 

jaki sposób włącza się te "ojcowskie" geny, nikt nie wie, ale interakcja plemników z jajem podczas 



zapłodnienia jest prawdopodobnie częścią odpowiedzi. Końcowym rezultatem LOS jest duże 

potomstwo, które często cierpi na różne wady wrodzone i jest narażone na pewne rodzaje raka. 

Katastrofy rozwojowe 

Odsetek prób klonowania, które prowadzą do żywych urodzeń, jest wyjątkowo niski. Zasadniczo 

przeprowadza się setki transferów komórek dla każdego wyprodukowanego potomstwa. Większość 

klonów ginie natychmiast, ponieważ nigdy nie wszczepiają się w macicę matki ciężarnej. Z embrionów, 

które implantują i rozpoczynają rozwój, ponad połowa umiera przed porodem. W wielu przypadkach 

łożysko jest zniekształcone, co uniemożliwia płodowi uzyskanie odpowiedniego odżywienia i tlenu. W 

większości prób klonowania zaangażowane są dwie kobiety. Jajo pochodzi od jednej samicy i zostaje 

wszczepione innej kobiecie w ciąży. Dlatego inną przyczyną przedwczesnej śmierci może być fakt, że 

matka ciążowa odrzuca klon jako obcy. W tych przypadkach układ odpornościowy matki ciążowej nie 

rozpoznaje embrionu jako swojego (ponieważ nie jest) i wydziela przeciwciała, aby je zniszczyć. 

Przeciwciała to chemikalia wytwarzane przez organizm, które oddziałują z bakteriami, wirusami i obcą 

tkanką w celu zwalczania chorób. Niektóre problemy klonów mogą wynikać z niedopasowania DNA 

mitochondrialnego i jądrowego. Kiedy oocyt jest pobierany od innej kobiety niż komórka somatyczna 

(patrz "Wykorzystanie jądra komórki somatycznej do stworzenia klonu"), jajko zawiera w przybliżeniu 

100 000 kopii mitochondrialnego DNA komórki jajowej. O ile komórka dawcy nie pochodzi od siostry 

matki jaja, jądro komórki somatycznej pochodzi z komórki z innym genomem mitochondrialnym. Ta 

niedopasowanie oznacza, że klon nie jest prawdziwym klonem - jego DNA różni się nieco od dawcy. 

Klonowane myszy z niedopasowanym mitochondrialnym i jądrowym DNA mają tendencję do 

zmniejszania tempa wzrostu w porównaniu do klonowanych myszy o dopasowanych genomach 

mitochondrialnych i jądrowych. Rodzaj komórki dawcy stosowanej do klonowania również wpływa na 

zdrowie uzyskanego klonu. Po wprowadzeniu do komórki jajowej jądro komórki dawcy zostaje 

"przeprogramowane" w jakiś sposób, aby przejść od nulipotencjalnego do totipotencjalnego. Trochę 

jądra komórkowe wydają się lepiej resetować do totipotentnych niż inne. Niemal wszystkie klony, 

których genomy nie ulegają przeprogramowaniu, giną. 

Skutki środowiska 

Klony nigdy nie są naprawdę dokładnymi kopiami organizmu dawcy, ponieważ geny wchodzą w 

interakcję ze środowiskiem w unikalny sposób, tworząc fenotyp lub cechy fizyczne. Jeśli kiedykolwiek 

znałeś zestaw identycznych bliźniaków, wiesz, że bliźnięta są bardzo różne od siebie. Bliźnięta 

monozygotyczne mają różne odciski palców, rozwijają się w różnym tempie, mają różne preferencje i 

umierają w różnym czasie. Genetycznie identyczne nie oznacza, że są naprawdę, w 100% identyczne. 

Rolę środowiska w rozwoju najlepiej ilustrują eksperymenty z użyciem roślin. Załóżmy, że pędy z jednej 

rośliny są ukorzenione i wyhodowane w różnych miejscach na zboczu góry. W istocie rośliny są klonami 

rośliny rodzicielskiej. Gdyby kontrola genetyczna była doskonała, spodziewalibyśmy się, że identyczne 

rośliny będą działały w identyczny sposób, niezależnie od warunków środowiskowych. Jednak rośliny 

w naszym eksperymencie rosną w bardzo różnych stawkach w zależności od ich lokalizacji. Innymi 

słowy, identyczne rośliny działają inaczej w różnych warunkach. Podobnie, genetycznie identyczne 

myszy hodowane w dokładnie takich samych warunkach nie reagują w identyczny sposób na dokładnie 

takie same dawki leków. Wszystkie organizmy reagują na swoje otoczenie w unikalny i 

nieprzewidywalny sposób. Od samego początku zwierzęta doświadczają wyjątkowych warunków w 

łonie matki. Ekspozycja hormonalna podczas ciąży może mieć głęboki wpływ na rozwijające się 

organizmy. Na przykład samice prosiąt umieszczone pomiędzy braćmi podczas gdy w łonie matki są 

bardziej agresywne niż osoby dorosłe niż kobiety, które były usytuowane pomiędzy siostrami. Dzieje 

się tak dlatego, że samce prosiąt wydzielają testosteron - hormon, który zwiększa agresywność. Próby 

odtworzenia organizmów są skazane na niepowodzenie. Genetyka nie kontroluje przeznaczenia, 



ponieważ geny nie są wyrażone w przewidywalny sposób. Osoby niosące mutacje w przypadku 

niektórych chorób nie mają 100-procentowego prawdopodobieństwa rozwoju tych chorób. Podobnie 

klony nie będą wyrażały swoich genów w dokładnie taki sam sposób, jak organizm dawcy. Dodaj 

różnice w mitochondrialnym DNA, w warunkach macicy (klony zwykle rozwijają się w innym łonie), a 

okresy czasu do ogromnych różnic już istniejących, a jedynym wnioskiem jest to, że żaden klon nigdy 

nie doświadczy świata w dokładnie taki sam sposób jak organizm dawcy. 

Ważenie obu stron debaty o klonowaniu 

Argumenty za i przeciw klonowaniu są liczne. W następnych sekcjach przeglądam niektóre z głównych 

punktów zarówno w zakrętach pro i con. Czytając, zrozumcie, że to nie są moje opinie i argumenty; 

Podsumowuję jedynie to, co inni argumentowali przede mną. Staram się być zrównoważony i 

sprawiedliwy, ponieważ zanim będziesz mógł odpowiedzialnie zająć stanowisko w sprawie klonowania, 

musisz znać obie strony tego kontrowersyjnego tematu. 

Argumenty za klonowaniem 

Jak każde inne odkrycie naukowe, klonowanie może być wykorzystane do zrobienia wiele dobrego. 

Klonowanie w celach medycznych i terapeutycznych daje ogromną nadzieję, że sparaliżowani ludzie 

znów będą chodzić, a ludzie cierpiący na wcześniej nieuleczalne schorzenia, takie jak dystrofia 

mięśniowa i cukrzyca, zostaną wyleczeni. Klonowanie dostarczyło naukowcom kilku ważnych 

odpowiedzi na temat działania genetyki. Przed tymi odkryciami uważano, że zmiany, które zachodzą 

od zarodka do osoby dorosłej powodują trwałe zmiany w DNA organizmu. Teraz wiemy, że to 

nieprawda. Ponieważ wszystkie DNA mają potencjał, by powrócić do totipotencji, lekarze mają 

niezrównaną możliwość poprawienia defekty genetyczne i zapewniają leczenie w przypadku 

wyniszczających postępujących chorób. Kolejnym plusem w obozie pro-klonującym jest to, że może 

dostarczyć genetycznie dobrane organizmy, które usprawnią badania nad przyczynami i leczeniem 

chorób, takich jak rak. Ponieważ porównywane porównania są naukowo mocniejsze, do 

przeprowadzenia eksperymentów potrzeba mniej zwierząt. Takie zmiany stanowią ważny postęp w 

stosunku do obecnych metod badawczych i poprawią warunki dla zwierząt doświadczalnych. 

Zaawansowana wiedza na temat genetyki może przynieść dramatyczne korzyści nie tylko ludzi, ale 

także na całą planetę. Klonowanie może być ostatnią nadzieją dla rzadkich i zagrożonych gatunków. 

Gdy pozostanie tylko kilka osób, klonowanie może zapewnić dodatkowe osoby, aby umożliwić 

przetrwanie populacji. Biorąc pod uwagę, że na ziemi doświadcza się największej fali wyginięć 

gatunków od czasów starożytnych, klonowanie może być bardzo znaczącym postępem dla biologii 

zachowania. 

Argumenty przeciwko klonowaniu 

Mimo że klonowanie stanowi ogromną szansę, jest to okazja pełna niebezpieczeństw. Po raz pierwszy 

w historii ludzie posiadają technologię tworzenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Ta 

zdolność rozciąga się nie tylko na zwierzęta i rośliny, ale również na ludzi. Ponadto różnorodność 

genetyczna, która nadaje światowi naturalnemu jego bogatą strukturę, jest zagrożona przez 

wyjątkowe zagrożenie - stworzenie organizmów genetycznie identycznych. Różnorodność genetyczna 

jest niezwykle ważna dla ustanowienia i utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia populacji 

organizmów. Badania pokazują, że zróżnicowane genetycznie populacje są bardziej odporne na stres 

środowiskowy i lepiej zwalczają choroby. W ten sposób tworzenie populacji genetycznie podobnych 

organizmów naraża wszystkie organizmy na większe zagrożenia chorobami. Brak różnorodności 

genetycznej w populacjach innych organizmów może ostatecznie również narazić ludzi na zagrożenia. 

Na przykład, genetycznie identyczne uprawy mogą paść ofiarą tej samej choroby i w konsekwencji 

poważnie zagrażać dostawom żywności - to nie jest tak daleko idące, jak się wydaje. W rzeczywistości 



podejmowane są już próby archiwizacji genetycznie zróżnicowanych szczepów roślin, aby nie utracić 

wyjątkowych cech genetycznych, takich jak odporność na choroby. Co więcej, klonowanie jest 

obarczone problemami, dla których nie istnieją dobre alternatywy. Na razie wszystkie klonowania 

wymagają oocytów z żeńskich organizmów. Te oocyty są otrzymywane przez uprzednie leczenie samic 

dużymi dawkami leków na płodność w celu stymulacji owulacji. Leki te w ogromnym stopniu obciążają 

system żeńskich i zwiększają szybkość obrotu komórek w jej jajnikach. Niektóre badania wskazują, że 

leki stosowane do stymulacji owulacji narażają kobiety na zwiększone ryzyko raka jajnika. A ryzyko na 

tym się nie kończy. Podczas produkcji jaj należy je usunąć chirurgicznie w znieczuleniu. Bez względu na 

środki ostrożności organizm kobiecy może i odczuwa ból. Zwierzęta nie mogą dawać ani wstrzymywać 

zgody, więc poddawane są tym procedurom, czy im się to podoba, czy nie. Po zebraniu komórek 

jajowych i połączeniu komórek dawcy rozpoczyna się rozwój zarodka. Ogromna większość prób 

klonowania, niezależnie od ich ostatecznego celu, skutkuje śmiercią zarodka. Oczywiście, zarodki te nie 

mają komórek nerwowych ani świadomości, o której wiedzą naukowcy, ale mimo to żywe organizmy 

wytwarzane są z niewielką lub żadną nadzieją na przeżycie. Jeśli klony zostaną pomyślnie utworzone, 

ich jakość życia może być niska. Klony cierpią na niezliczoną ilość zaburzeń, których przyczyny nie są 

znane. Mogą się przedwcześnie starzeć i są narażone na ryzyko zaburzeń, które są jeszcze 

nierozpoznanymi konsekwencjami metod stosowanych w procesie klonowania. Podobnie jak 

eksperymentalne zwierzęta wykorzystywane do produkcji jaj, sklonowane zwierzęta nie mogą 

wstrzymać się z wyrażeniem zgody i wycofać się z badania. Najbardziej kontrowersyjnym zagadnieniem 

związanym z technologią klonowania jest produkcja ludzkich klonów. Podobnie jak w przypadku 

zwierząt, większość sklonowanych ludzkich embrionów nie miałaby żadnej szansy na urwację. Kobiety 

muszą zgodzić się na bolesne i potencjalnie niebezpieczne procedury wytwarzania jaj, a niektóre 

kobiety muszą wyrazić zgodę na noszenie rozwijającego się dziecka i ryzyko emocjonalnego urazu 

poronienia lub urodzenia martwego dziecka. Z emocjonalnego punktu widzenia, dzieci stworzone w 

ten sposób byłyby genetycznie identyczne z inną osobą, bez względu na to, czy ta osoba żyje, czy nie. 

Presja, by być jak ktoś inny, byłaby niewątpliwie ogromna. Co więcej, z powodu podobieństw 

genetycznych do jakiejś innej osoby, rodzice mogą mieć nierealistyczne oczekiwania wobec ich 

sklonowanego potomstwa. Czy indywidualni ludzie mają prawo do genetycznej wyjątkowości? To 

trudne pytanie, ale musimy odpowiedzieć wkrótce, zanim ludzkie klonowanie stanie się 

rzeczywistością. 



Etyka: Dobra, zła i brzydka  

Dziedzina genetyki rośnie i nieustannie się zmienia. Jeśli śledzisz wiadomości, prawdopodobnie 

usłyszysz o kilku nowych odkryciach co tydzień. Jeśli chodzi o genetykę, ilość informacji jest 

oszałamiająca, a możliwości są nieograniczone. Jeśli już czytałeś wiele części, masz smak wielu 

wyborów i debat stworzonych przez rozwijającą się technologię otaczającą nasze geny. Przy tak szybko 

rozwijającej się i daleko sięgającej dziedzinie, jak genetyka, kwestie etyczne i problemy pojawiają się 

wokół każdego zakątka i są powiązane z aplikacjami i procedurami. W całym tekście podkreślam 

wzajemne powiązania. Ale nie mogłem zakończyć dyskusji na temat genetyki i waszego świata bez 

ostatecznych komentarzy na temat kwestii etycznych, jakie niesie ze sobą genetyczne postępy. W tym 

rozdziale dowiesz się, w jaki sposób genetyka została źle zrozumiana, niewłaściwie zinterpretowana i 

wykorzystana w celu spowodowania szkód dla ludzi na podstawie ich statusu rasowego, etnicznego 

lub społeczno-ekonomicznego. Szybko rozwijająca się dziedzina genetyki przyczynia się do pomysłów 

na temat tego, jak nowi ludzie mogą kształtować przyszłość swojego potomstwa, więc rozdział ten 

rozwiewa mit projektantki. Odkrywasz, w jaki sposób informacje, które przekazujesz i odbierasz, mogą 

być użyte za i przeciw tobie. Wreszcie, zyskujesz lepsze zrozumienie następnej generacji badań 

opartych na Projekcie Ludzkiego Genomu i pojawią się kwestie etyczne, które odwzorowują ludzką 

różnorodność genetyczną. 

Przechodzenie do ekstrema z genetycznym rasizmem 

Jednym z największych problemów z gorącymi przyciskami wszechczasów musi być eugenika. W 

skrócie, eugenika polega na tym, że ludzie powinni praktykować selektywne rozmnażanie w celu 

"poprawy" gatunku. Jeśli przeczytasz część 19, która wyjaśnia, w jaki sposób organizmy mogą być 

genetycznie modyfikowane, prawdopodobnie masz już pewne wyobrażenie o tym, co może pociągać 

za sobą eugenika w dzisiejszych czasach (być może transgeniczne dzieci na zamówienie)? Historycznie, 

najbardziej rażącym przykładem eugeniki są ludobójcze działania na całym świecie. (Być może 

najbardziej niesławny przykład miał miejsce w nazistowskich Niemczech w latach 30. i 40.) Historia 

eugeniki zaczyna się od godnego pochwały Francisa Galtona, który ukuł ten termin w 1883 roku. 

(Galtona najlepiej zapamiętać ze względu na jego wkład w egzekwowanie prawa: wymyślił proces 

sprawdzania tożsamości osób za pomocą ich odcisków palców Sprawdź w rozdziale 18, aby dowiedzieć 

się więcej na temat genetycznej wersji odcisków palców.) W bezpośredniej i głośnej opozycji do 

Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Galton był pewien, że wszyscy ludzie nie zostali stworzeni równi 

(podkreślam tutaj że był szczególnie związany z mężczyznami, a kobiety nie miały znaczenia w jego 

czasach). Zamiast tego, Galton uważał, że niektórzy mężczyźni byli znacznie lepsi od innych. W tym celu 

próbował udowodnić, że "geniusz" jest dziedziczony. Pogląd, że nadrzędna inteligencja jest 

dziedziczna, wciąż jest szeroko rozpowszechniony pomimo licznych dowodów przeciwnych. Na 

przykład badania bliźniąt przeprowadzone w latach trzydziestych ubiegłego wieku pokazują, że 

genetycznie identyczne osoby nie są identyczne intelektualnie. Galton nazwał eugenikę swoją nazwą, 

ale jego idee nie były wyjątkowe ani rewolucyjne. Na początku XX wieku, gdy poznaliśmy genetykę 

Mendla, wielu ludzi postrzegało eugenikę jako wysoce godną podziwu dziedzinę nauki. Charles 

Davenport był jedną z takich osób. Davenport ma wątpliwe wyróżnienie jako ojciec amerykańskiego 

ruchu eugenicznego (jeden z jego tekstów eugenicznych ma podtytuł "Nauka o doskonaleniu człowieka 

poprzez lepszą hodowlę"). Podstawą idei Davenporta jest to, że "zdegenerowani" ludzie nie powinni 

się rozmnażać. To pojęcie powstało z czegoś zwanego teorią degeneracji Teoria degeneracji zakłada, 

że "nieodpowiedni" ludzie nabywają pewne niepożądane cechy z powodu "złych warunków", a 

następnie przekazują te cechy genetycznie. Do tych eugeników nie zaliczały się między innymi "brak 

dźwigu", "brak przywiązania" i ubóstwo. Podczas gdy Brytyjczycy, w tym Galton, opowiadali się za 

utrwaleniem dobrej hodowli (wraz z bogactwem i przywilejami), wielu amerykańskich eugeników 



skupiło swoją uwagę na zapobieganiu kacogenice, która jest erozją genetycznej jakości. Dlatego też 

zalecili siłą sterylizację osób uznanych za niepożądane lub tylko niewygodne. Co szokujące, prawo 

przymusowej sterylizacji w tym okresie nigdy nie zostało odrzucone, a do lat 70. nadal powszechną 

praktyką było sterylizowanie osób chorych psychicznie bez ich zgody - szacuje się, że ok. 60 000 osób 

w Stanach Zjednoczonych cierpiało z powodu tej okropności. Niektóre społeczeństwa podjęły ten chory 

pomysł o krok dalej i zamordowały "niezdolnych", aby na stałe usunąć ich i ich geny. Niestety, 

gwałtowne formy eugeniki, takie jak ludobójstwo, gwałt i przymusowa sterylizacja, nadal są 

propagowane i praktykowane na całym świecie. Ale nie wszystkie formy eugeniki są tak łatwe do 

rozpoznania, jak te ekstremalne przykłady. Do pewnego stopnia eugenika leży u podstaw większości 

innych dylematów etycznych poruszonych w tej części. 

Podejmowanie kroków w celu tworzenia dzieci projektantów 

Jeden z bardziej spornych problemów z korzeniem w eugenice wynika z połączenia diagnostyki 

prenatalnej i fantazji idealnego dziecka, aby stworzyć prawdziwie ekstremalną odmianę - projektantki. 

Teoretycznie projektantka może być przygotowywana na zamówienie, zgodnie z życzeniem rodzica 

odnośnie określonej płci, koloru włosów i oczu, a może nawet zdolności sportowych. 

Mit projektantów 

Termin "projektantka" trochę się ostatnio obraca. W gruncie rzeczy termin ten jest związany z 

potomstwem genetycznie modyfikowanym. W chwili pisania tego tekstu nie istnieje ani technologia, 

ani wystarczająca wiedza na temat ludzkiego genomu, aby uczynić dziecko projektantem 

rzeczywistością. Fantazja projektantki, jak klonowanie, opiera się na błędnym biologicznym 

determinizmie. Determinizm biologiczny zakłada, że geny są wyrażane w precyzyjny, powtarzalny 

sposób - innymi słowy, genetyka to tożsamość to genetyka. Jednak to założenie nie jest prawdą. 

Ekspresja genów jest w dużej mierze zależna od środowiska, między innymi Ponadto, proces 

zapłodnienia in vitro, który odgrywa rolę w obecnych zastosowaniach danej nauki (patrz następna 

sekcja) jest w najlepszym wypadku ryzykowny i trudny proces - wystarczy zapytać każda para, która 

przeszła przez to starając się zajść w ciążę. Procedury in vitro są niezwykle kosztowne, inwazyjne i 

bolesne, a kobiety muszą przyjmować duże ilości silnych i potencjalnie niebezpiecznych leków na 

płodność, aby wyprodukować wystarczającą liczbę jaj. I w końcu ogromna większość nawozów nie 

powoduje ciąż. 

Rzeczywistość nauki: diagnoza prenatalna 

Skąd pochodzi mit dzieci-projektantów? Stosując procedury podobne do tych prowadzących do 

klonowania (omówionych w rozdziale 20), preimplantacyjną diagnozę genetyczną lub PGD, wykonuje 

się przed zapłodnionymi implantami jaj w macicy. Chociaż prawdą jest, że PGD otwiera zdalną 

możliwość stworzenia transgenicznych ludzi przy użyciu tej samej technologii, co w przypadku zwierząt 

transgenicznych, prawdopodobieństwo, że PGD stanie się powszechne, jest bardzo odległe. Proces 

PGD jest skomplikowany technologicznie. Po pierwsze, niezapłodnione jaja są zbierane od dawcy-

matki. Wprowadza się zapłodnienie in vitro (proces wytwarzania tak zwanego niemowlęcia w 

probówce), a następnie zapłodnione komórki jajowe bada się pod kątem mutacji i innych zaburzeń 

genetycznych. W kilku rzadkich przypadkach zdesperowani rodzice stworzyli embriony w ten sposób, 

aby szukać genetycznej zgodności z istniejącym wcześniej potomstwem - plan polega na wynalezieniu 

rodzeństwa, które może dostarczyć komórki macierzyste lub szpik kostny, aby uratować życie żywego 

rodzeństwa cierpiącego nieuleczalna choroba. Ratowanie życia żywych dzieci niewątpliwie jest 

godnym pochwały celem; problem powstaje w związku z tym, co zrobiono z zapłodnionymi jajami, 

które nie spełniają pożądanych kryteriów (jeśli, na przykład, nie mają pożądanej zgodności tkanki). 

Nawet jeśli zostaną wprowadzone do macicy matki, ogromna większość tych zapłodnionych jajeczek 



nigdy nie wszczepi się, a tym samym nie przetrwa. Chociaż brak implantacji jest również prawdą, gdy 

poczęcie występuje naturalnie, wciąż jest to bardzo trudne wezwanie do decydowania o losie 

dodatkowych zarodków. Opcje obejmują darowiznę dla innych par, darowiznę na cele badawcze lub 

zniszczenie. PGD i inne formy prenatalnych rozpoznań pozwalają rodzicom na zapobieganie, 

łagodzenie lub zmniejszanie cierpienia (własnego lub cudzego). Ale podobnie jak w przypadku losów 

dodatkowych zarodków, jest to bardzo głęboka woda. Bez zbytniej filozofii cierpienie jest wysoce 

osobistym doświadczeniem; to, co stanowi cierpienie dla jednej osoby, może wyglądać względnie 

dobrze dla kogoś innego. Jednym z przykładów względnego cierpienia, które często pojawia się, jest 

dziedziczna głuchota. Jeśli głucha para wybiera diagnostykę prenatalną, jaki jest najbardziej pożądany 

wynik? Z jednej strony, głuche dziecko dzieli światopogląd swoich rodziców. Z drugiej strony, dziecko 

słyszące łatwiej wchodzi w świat ludzi niesłyszących. Już teraz widzisz, jak złożone są problemy 

związane z diagnozą prenatalną. Wydaje się oczywiste, że właściwe odpowiedzi, jeśli takie istnieją, 

będą bardzo trudne do zdobycia. Bawiąc się świadomą zgodą Świadoma zgoda jest przykrym 

problemem etycznym i prawnym. Zasadniczo chodzi o to, że dana osoba może naprawdę podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu procedury, gdy jest w pełni poinformowana o wszystkich faktach, ryzyku i 

nagrodach. Świadoma zgoda może być udzielona jedynie przez osobę otrzymującą procedurę lub jej 

opiekuna prawnego. Ogólnie rzecz biorąc, opiekę określa się w przypadkach, w których osoba 

otrzymująca zabieg jest zbyt młoda, aby samodzielnie podejmować decyzje lub w jakiś sposób jest 

ubezwłasnowolniona; przypuszczalnie opiekunowie mają na względzie dobro swoich podopiecznych. 

W debacie dotyczącej świadomej zgody istnieją trzy główne kwestie: 

* Testy genetyczne można przeprowadzać na zarodkach, zmarłych i próbkach pobranych od 

kogokolwiek podczas najprostszych procedur medycznych. 

* Eksperymentalne zabiegi genetyczne mają ze swej natury nieprzewidywalne wyniki, co utrudnia 

ocenę ilościową potencjalnym uczestnikom. 

* Po uzyskaniu próbek tkanek i profilowaniu genetycznym problematyczne jest przechowywanie 

informacji i zapewnienie prywatności. 

Wprowadzanie ograniczeń dotyczących badań genetycznych 

Testy genetyczne w postaci odcisków palców DNA, analizy SNP i sekwencjonowania r są teraz 

rutynowe, szybkie i stosunkowo tanie. Ogromne ilości informacji - od płci danej osoby do jej składu 

rasowego i etnicznego - można zebrać nawet z bardzo małej próbki tkanki. Można również wykryć 

obecność mutacji w zaburzeniach odziedziczonych. Biorąc pod uwagę, że twoje DNA zawiera tyle 

informacji osobistych w nim przechowywanych, czy nie powinnaś mieć całkowitej kontroli nad tym, 

czy jesteś poddawany testom? Odpowiedź na to pytanie staje się coraz bardziej kontrowersyjna, 

ponieważ analizowane są definicje i ograniczenia dotyczące świadomej zgody. Stawką są prawa osób 

żyjących i nieżyjących. Zastanówmy się nad przypadkiem Abrahama Lincolna. Lincoln był, jak zapewne 

wiesz, prezydentem Stanów Zjednoczonych od 1861 r. Do czasu jego zamachu w 1865 r. Po jego śmierci 

przeprowadzono autopsję, a jego włosy, próbki kości, a nawet próbki krwi zostały starannie 

zachowane. (W przeszłości lekarze umieszczali takie próbki w wosku parafinowym, który służy jako 

wyjątkowo bezpieczne przechowywanie sklepienie. Woskowana tkanka płucna od ofiar grypy z 

epidemii z 1918 roku wciąż zawiera żywotne DNA.) Lincoln był wyjątkowo wysoki i chudy, a typ ciała 

był wspólny dla osób z zespołem Marfana. Marfan jest chorobą dziedziczną, która wpływa na układ 

kostny i układ sercowo-naczyniowy; osoby dotknięte chorobą są na ogół bardzo wysokie i często cierpią 

na znaczące, a czasem śmiertelne, nieprawidłowości serca. Biorąc pod uwagę posturę Lincolna, 

artretyzm i głębokie depresje, wielu ekspertów zastanawia się, czy miał Marfana. Biorąc pod uwagę, 

że jego próbki tkanek są dostępne, testowanie byłoby łatwym sposobem na oczyszczenie wszystkiego 



raz na zawsze. Tyle że Lincoln nie żyje i nie ma bezpośrednich potomków, którzy mogą wyrazić zgodę. 

Czy wiedza akademicka jest wystarczająca? Jakie są prawa zmarłego? Potomkowie Thomasa Jeffersona 

zgodzili się na testy genetyczne w 1998 r., Aby rozstrzygnąć długotrwałą kontrowersję dotyczącą 

związku Jeffersona z jedną z jego niewolnic, Sally Hemings (patrz rozdział 18, aby poznać całą historię). 

W przypadku Jeffersona sprawa była jednak czymś więcej niż akademicką ciekawością, ponieważ 

stawką było prawo do pochówku na rodzinnym cmentarzu w Monticello. Kwestia świadomej zgody lub 

jej braku jest skomplikowana ze względu na zdolność do przechowywania tkanki przez długi czas. W 

niektórych przypadkach pacjenci lub ich opiekunowie udzielili świadomej zgody na pewne testy, ale 

nie uwzględnili testów, które nie zostały jeszcze opracowane. Niektóre instytucje rutynowo praktykują 

długoterminowe przechowywanie tkanek, czyniąc świadomą zgodę częstym punktem spornym. Na 

przykład ostatnio szpital dziecięcy w Wielkiej Brytanii zajęty był przechowywaniem narządów, które 

zostały pozyskane podczas sekcji zwłok, ale nie zostały zwrócone do internowania wraz z resztą ciała. 

Rodzice chorego zmarłego wydali zgodę na autopsje, ale nie na zatrzymanie tkanek. Biolodzy 

wykorzystują również przechowywaną tkankę do tworzenia linii komórkowych. Linie komórkowe to 

żywe tkanki rosnące w probówkach hodowlanych do celów badawczych. Dawni dawcy komórek są 

często martwi, zwykle z powodu badanej choroby. Linie komórkowe nie są trudne do wytworzenia i 

utrzymania (jeśli wiesz, co robisz), ale tworzenie linii komórkowych rodzi pytanie, czy oryginalny dawca 

ma prawa własności do komórek wywodzących się z jego tkanki. Czasami linie komórkowe skutkują 

patentami na intratne zabiegi; czy darczyńcy lub ich spadkobiercy powinni otrzymać tantiemy? 

(Decyzja sądu w Kalifornii mówi "nie")  

Uprawianie bezpiecznego leczenia genetycznego 

Jeśli kiedykolwiek musiałeś podpisać zgodę na formularz leczenia, wiesz, że może to być otrzeźwiające 

doświadczenie. Niemal wszystkie takie formy zawierają pewną frazę, która przekazuje możliwość 

śmierci. Z głodu, większość z nas podpisuje się i ma nadzieję na najlepsze. W przypadku rutynowych 

zabiegów i leczenia, nasza wiara jest zazwyczaj spłacana z przetrwaniem. Leczenie eksperymentalne 

jest trudniejsze do oszacowania, a pełne informowanie kogoś o możliwych wynikach jest bardzo 

trudne. Przypadek Jessego Gelsingera z 1999 roku (omówiony w rozdziale 16) sprawił, że problem 

świadomej zgody i eksperymentalnego leczenia stał się rażącym, surowym światłem. Jesse zmarł po 

otrzymaniu eksperymentalnego leczenia choroby dziedzicznej, która sama w sobie prawdopodobnie 

go nie zabije. Jego leczenie miało na celu dostarczenie badań klinicznych dotyczących konkretnej 

terapii u stosunkowo zdrowych pacjentów i opracowanie jakichkolwiek trudności przed rozpoczęciem 

leczenia pacjentów, u których choroba byłaby bez wątpienia śmiertelna (w tym przypadku u niemowląt 

homozygotycznych z powodu zaburzenia). To, co naukowcy wiedzieli o wszystkich możliwych wynikach 

i co powiedzieli rodzinie Gelsinger przed rozpoczęciem leczenia, jest dyskusyjne. Niemal każdy artykuł 

na temat terapii genowej opublikowany od czasu sprawy Gelsingera wspomina o tym. W rzeczywistości 

większość badaczy w tej dziedzinie dzieli rozwój terapii genowych na dwie kategorie: przed i po 

Gelsinger. Niestety, śmierć Gelsingera prawdopodobnie przyczyniła się bardzo niewiele do szerszego 

zrozumienia terapii genowej. Zamiast tego, wpływ przypadku Gelsingera polega na tym, że szlaki 

kliniczne są teraz trudniejsze do zainicjowania, kryteria włączenia pacjentów i wykluczenia są 

podwyższone, a wymogi dotyczące ujawniania i sprawozdawczości są znacznie bardziej rygorystyczne. 

Zmiany te są w zasadzie mieczem obosiecznym: nowe przepisy chronią prawa pacjentów, a 

jednocześnie zmniejszają prawdopodobieństwo, że terapie zostaną opracowane, aby pomóc tym, 

którzy ich desperacko potrzebują. Podobnie jak w przypadku wielu kwestii etycznych, bezpieczne i 

skuteczne rozwiązanie może okazać się nieuchwytne. 

Rozdzielanie dostępu do informacji 



Kolejna kwestia w debacie na temat świadomej zgody dotyczy prywatności. Podczas testów 

genetycznych zarejestrowane dane często zawierają szczegółowe historie medyczne i inne dane 

osobowe, z których wszystkie pomagają badaczom lub lekarzom w interpretacji uzyskanych danych 

genetycznych. Jak na razie dobrze. Ale co dzieje się z tymi wszystkimi informacjami? Kto to widzi? Gdzie 

to jest przechowywane? I na jak długo? Prywatność to wielka sprawa, szczególnie w kulturze 

amerykańskiej. Istnieją przepisy mające na celu ochronę prywatnych informacji medycznych, statusu 

finansowego i nieletnich rejestrów karnych (jeśli takie istnieją). Osoby są chronione przed 

nieuzasadnionymi poszukiwaniami i nadzorem oraz mają prawo do wykluczenia niechcianych osób ze 

swojej prywatnej własności. Informacje genetyczne prawdopodobnie będą podlegały istniejącym 

prawom dotyczącym ochrony prywatności w medycynie, ale jest jeden zwrot: informacja genetyczna 

zawiera element przyszłości, a nie tylko przeszłość. Kiedy nosisz mutację pod kątem podatności na raka 

piersi, masz większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi niż ktoś, kto nie ma allelu. Allel 

nie może jednak rozwinąć raka; to tylko zwiększa prawdopodobieństwo. Gdybyś miał zostać 

przetestowany pod kątem allelu raka piersi i stwierdzono, że go posiadasz, ta informacja stanie się 

częścią Twojej dokumentacji medycznej. Oprócz twojego lekarza i odpowiedniego personelu 

medycznego, kto może dowiedzieć się o twoim stanie zdrowia? Twoja firma ubezpieczeniowa, to kto. 

Do tej pory takie sytuacje nie stanowiły dużego problemu, ponieważ niewiele osób miało testy 

genetyczne. Testy genetyczne są drogie i nie są częścią rutynowej opieki zdrowotnej, ale wraz z 

postępem technologii i tańszymi testami genetycznymi najprawdopodobniej staną się bardziej 

powszechne. Ta zmiana może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Jako pacjent, 

świadomość, że masz mutację genetyczną, jest naprawdę dobrą rzeczą ponieważ schorzenie można 

leczyć, a wczesne wykrycie może pomóc w zapobieganiu poważniejszym zmianom. Na przykład 

wcześnie wykryte nowotwory mają znacznie lepsze prognozy niż te, które zdiagnozowano w 

późniejszych stadiach. Jednak wiedza na temat mutacji genetycznej może dać firmom 

ubezpieczeniowym i innym podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną szansę wydawania lub 

anulowania polis, w ten sposób niesprawiedliwie ograniczając dostęp do opieki zdrowotnej lub 

zatrudnienie. Niestety, co najmniej jeden pracodawca został przyłapany na próbie przetestowania 

pracowników pod kątem genetycznych predyspozycji do określonych obrażeń (w tym przypadku 

zespołu cieśni nadgarstka, powtarzającego się urazu rąk i ramion) bez wiedzy pracowników - wyraźnie, 

naruszenie informacji zgoda. Zagadnienia związane z prywatnością genetyczną są również źródłem 

kontrowersji związanych z projektem ludzkiego genomu i próbą scharakteryzowania genetyki populacji 

ludzkiej. Krytycy obawiają się, że jeśli pewne mutacje lub problemy zdrowotne są genetycznie 

powiązane z grupami ludzi, nastąpi dyskryminacja i uprzedzenia. Prawodawcy traktują te obawy 

poważnie, ale jak dotąd nie istnieją żadne federalne przepisy, które by konkretnie chroniły twoją 

prywatność genetyczną. 

Prawa własności genetycznej 

Zgodnie z prawem amerykańskim patent daje właścicielowi patentu wyłączne prawo do produkcji i 

sprzedaży swojego wynalazku przez określony czas (zwykle 20 lat). To może nie brzmieć jak wielka 

sprawa, ale to, co sprawia, że patenty są przerażające, to to, że firmy patentują geny - sekwencje DNA, 

które zawierają instrukcje życia. I to nie tylko jakieś geny. Oni patentują twoje geny. Patenty są 

przyznawane wynalazcom, ale ludzie (lub firmy) posiadające patenty genetyczne nie wymyślili genów, 

które naturalnie występują w żywych organizmach. Według większości ekspertów prawnych, geny są 

"nie dającymi się opatentować produktami przyrody". Jak dotąd amerykańskie i europejskie autorytety 

patentowe postrzegają geny w tym samym świetle prawnym, co chemikalia wytwarzane przez 

człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, firmy utrzymujące patent zgrupowują geny i przekształcają je w inną 

formę zwaną cDNA (c oznacza komplementarnie). Następnie poszukuje się patentu na cDNA, a nie na 

samym genie. Innym podejściem do procesu patentowania jest to, że firma odkrywa gen (lub jego 



powiązaną z nim wersję), a następnie wynajduje produkty, takie jak testy diagnostyczne, które mają 

coś wspólnego z tym genem. To, jak firma może posiadać i wykonywać wyłączne prawa do swoich 

genów, jest trochę trudne do zrozumienia. Przykład tego, jak prace patentowe genów pochodzą z 

wynalazku procesu PCR. W procesie wykorzystuje się enzym wytwarzany przez bardzo szczególny 

rodzaj bakterii. Gen kodujący ten enzym (zwany polimerem Taq, wyraźny przylepiec) łatwo przenosi 

się do innych bakterii, takich jak E. coli, stosując techniki rekombinacji DNA. Oznacza to, że E. coli może 

wytworzyć enzym, który można następnie wykorzystać do przeprowadzenia PCR. Ale jeśli jakikolwiek 

inny genetyk użyje tego genu do produkcji polimerazy Taq, honorarium musi zostać zapłacone firmie, 

która ją opatentowała. Nic dziwnego, że ta firma jest obecnie największym producentem Taq na 

świecie, grabiąc zyski w miliardach dolarów. Oto przykłady brzydkiej gry opatentowanej przez gen: 

* W 2001 r. Amerykańska firma otrzymała europejski patent na gen BRCA1, rak piersi (patrz pełny opis 

tej mutacji w rozdziale 14). Ten gen powoduje raka i prawdopodobnie nikt nie chciałby kupić przypadku 

raka piersi. Dlaczego więc to opatentować? Ponieważ firma posiadająca patent może pobierać duże 

sumy, aby przetestować ludzi, aby ustalić, czy niosą mutację. 

* Duża firma farmaceutyczna posiada patent na test genu, który może ustalić, czy produkt firmy będzie 

działać dla określonych osób. Firma nie chce faktycznie przeprowadzić testu ani pozwolić, aby 

ktokolwiek inny miał do niego dostęp, ponieważ może to zmniejszyć sprzedaż danego leku. 

* Firmy patentują bakterie chorobotwórcze i geny wirusowe z tych samych powodów - w celu 

zablokowania diagnozy i leczenia - aż do momentu, gdy zapłacono wysoką opłatę licencyjną. Takie 

wykorzystanie patentów genetycznych utrudnia zarówno badania naukowe w zwalczaniu chorób, jak i 

dostęp do opieki zdrowotnej. Z powodu tego rodzaju manipulacji patenty genetyczne zaczynają się 

spotykać z silną i głośną opozycją. Polityka patentowa może również zagrażać Twojemu zdrowiu 

również na inne sposoby. 

* Gdy komercyjne stroje otrzymują informacje genetyczne, traktują je jako swoją własność osobistą. 

Sekwencje genów i wyniki eksperymentów nie zawsze są zatem zgłaszane w odpowiedniej literaturze 

naukowej (a zatem nie są poddawane przeglądowi i weryfikacji przez ekspertów w tej dziedzinie). Aby 

sprzedawać swoje produkty, firmy te muszą przejść przez proces regulacyjny zalecany przez rząd w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom, ale proces przeglądu regulacyjnego doświadczył 

zauważalnych niedociągnięć z opóźnieniem - szczególnie, gdy produkty są dopuszczone do 

przechwycenia, podczas gdy występuje konflikt interesów. w pracy (należy myśleć o opcjach na akcje, 

tak jak miało to miejsce w przypadku wstrząsów w amerykańskich National Institutes of Heath w 2005 

r.). 

* Niestety, uczelnie przyjęły ten akt. W jednym przypadku zatrzymano poszukiwania genów 

odpowiedzialnych za autyzm, ponieważ kilka uniwersytetów odmówiło udostępnienia informacji 

wszystkim rodzicom autystycznych dzieci. Każdy uniwersytet chciał być pierwszym (jak się domyślacie) 

patentem na gen autyzmu. W rezultacie powstała niezależna fundacja, której celem było stworzenie 

publicznego repozytorium informacji genetycznych na temat autyzmu, ponieważ takie działania są 

bezpośrednim atakiem na otwartość samych badań naukowych. Prawa regulujące patenty genów 

mogą ulec zmianie (i, być może, im szybciej, tym lepiej), ale obecny stan rzeczy sprawia, że 

zastanawiam się, czy ty lub ja zostaniemy pociągnięci do sądu w sprawie naruszenia patentu, gdy 

odkryjemy, że jeden z naszych genów sprawia, że potencjalnie rentowny enzym. 

 



Dziesięć definicji zdarzeń w genetyce 

Wiele kamieni milowych określa historię genetyki. Ten rozdział skupia się na dziewięciu, które nie są 

ujęte w innych rozdziałach książki, a także w jednym. Wymienione tutaj wydarzenia wyglądają mniej 

więcej w kolejności występowania historycznego. 

Publikacja o pochodzeniu gatunków Darwin 

Trzęsienia ziemi mają wstrząsy wtórne, niewielkie mini-trzęsienia ziemi, które trzęsą się po głównym 

trzęsieniu ziemi. Wydarzenia w historii czasami powodują również wstrząsy wtórne. Jednym z takich 

wydarzeń jest publikacja życia jednego człowieka. Od momentu, gdy trafił na półki w 1856 roku, 

Geneza Gatunku Karola Darwina była głęboko kontrowersyjna (i nadal jest). Darwin doszedł do swoich 

wniosków po latach studiowania roślin i zwierząt na całym świecie. Koncepcja ewolucji jest elegancko 

prosta: Poszczególne organizmy różnią się zdolnością do przetrwania i rozmnażania. Na przykład 

pojawia się nagły zimny trzask i większość osobników określonego gatunku ptaków umiera, ponieważ 

nie mogą tolerować gwałtownego spadku temperatury. Ale osobniki tego samego gatunku, które mogą 

tolerować niespodziewane zamrożenie, przeżywają i rozmnażają się. Dopóki zdolność radzenia sobie z 

gwałtownymi spadkami temperatury jest dziedziczna, cecha ta jest przekazywana przyszłym 

pokoleniom, a coraz więcej osób dziedziczy tę cechę. Kiedy grupy jednostek są od siebie odizolowane, 

ulegają różnym rodzajom zdarzeń (takich jak wzorce pogodowe). Po wielu, wielu latach stopniowe 

zmiany w rodzajach cech dziedziczonych w oparciu o zdarzenia takie jak nagłe zamrożenie kumulują 

się do tego stopnia, że populacje o wspólnych przodkach stają się odrębnymi gatunkami. Darwin 

doszedł do wniosku, że całe życie na ziemi jest w ten sposób powiązane z dziedziczeniem i dlatego ma 

wspólne pochodzenie. Brakowało Darwina przekonującego wyjaśnienia, w jaki sposób odziedziczone 

są korzystne cechy. Jednak wyjaśnienie było dosłownie na wyciągnięcie ręki. Mendel wymyślił prawa 

dziedziczenia mniej więcej w tym samym czasie, w którym Darwin pracował nad swoją książką. 

Najwyraźniej Darwin nie przeczytał papieru Mendla - zapisał notatki na papierach tuż przed i po 

papierze Mendla, ale pozostawił nieoznakowany Mendla. Z obfitych notatek Darwina nie ma dowodów 

na to, że był on świadomy pracy Mendla. Nawet bez wiedzy o tym, jak działa dziedziczenie, Darwin 

dokładnie podsumował trzy zasady potwierdzone przez genetykę: 

* Wariacja jest losowa i nieprzewidywalna. Zasada ta jest potwierdzona przez badania mutacji 

* Wariacja jest dziedziczna (może być przekazywana z pokolenia na pokolenie). Badania Mendla - i 

tysiące badań w ciągu ostatniego stulecia - potwierdzają odziedziczalność. W przypadku pobierania 

odcisków palców DNA, dziedziczna zmienność genetyczna może być prześledzona bezpośrednio od 

rodzica do potomstwa, aby sprawdzić, w jaki sposób testy na ojcostwo wykorzystują dziedziczne 

markery genetyczne określają, który samiec spłodził to dziecko). 

* Zmiany częstotliwości w miarę upływu czasu. Zasada Hardy'ego i Weinberga sformalizowała tę 

koncepcję w postaci genetyki populacyjnej na początku XX wieku. Od lat siedemdziesiątych badania 

genetyczne z wykorzystaniem sekwencjonowania DNA (wraz z innymi metodami) potwierdziły, że 

zmiany genetyczne w obrębie populacji zmieniają się z powodu mutacji, wypadki i izolacja 

geograficzna, aby wymienić tylko kilka przyczyn. Niezależnie od tego, jak to postrzegasz, publikacja 

Darwin's Origin of Species ma kluczowe znaczenie w historii genetyki - i vice versa. Odmiana jest 

sercem i duszą obu dyscyplin. Gdyby nie istniała żadna zmienność genetyczna, całe życie na ziemi 

byłoby dokładnie identyczne; Różnorodność nadaje światu bogatą strukturę i złożoność, a to sprawia, 

że jesteś wyjątkowy. 

Ponowne odkrycie dzieła Mendla 



W 1866 Gregor Mendel napisał podsumowanie wyników swoich eksperymentów ogrodniczych z 

groszkiem Jego praca została opublikowana w czasopiśmie naukowym, Versuche Pflanzen Hybriden, 

gdzie zbierał kurz od prawie 40 lat. Chociaż Mendel nie był zbytnio nastawiony na autopromocję, wysłał 

kopie swojej pracy dwóm znanym naukowcom swoich czasów. Brakuje jednego egzemplarza; 

znaleziono coś, co równa się nieotwieranej kopercie - strony nigdy nie zostały odcięte. (Stare praktyki 

drukarskie doprowadziły do złożenia stron, jedynym sposobem na przeczytanie artykułu było rozcięcie 

stron.) Tak więc pomimo faktu, że jego odkrycia zostały opublikowane i rozpowszechnione (choć w 

ograniczonym zakresie), nikt nie zrozumiał ogromu Mendla odkrycie (nawet Darwin go nie czytał!). 

Prace Mendla pozostały niezauważone, aż trzech botaników, Hugo de Vries, Ericha von Tschermaka i 

Carla Corrensa, odmieniło na nowo koło Mendla. Ci trzej mężczyźni przeprowadzili eksperymenty 

bardzo podobne do eksperymentów Mendla. Ich wnioski były identyczne - wszystkie trzy "odkryły" 

prawa dziedziczności. Hugo de Vries odnalazł pracę Mendla w artykule opublikowanym w 1881 r. (De 

Vries ukuł termin mutacja, nawiasem mówiąc.) Autor artykułu z 1881 r., Człowiek o niefortunnym 

imieniu Focke, podsumował odkrycia Mendla, ale nie mam pojęcia, co mieli na myśli. De Vries 

poprawnie zinterpretował dzieło Mendla i zacytował je we własnym artykule, opublikowanym w 1900 

roku. Wkrótce potem Tschermak i Correns odkryli także publikację Mendla za pośrednictwem 

opublikowanych prac De Vriesa i wskazali, że ich własne niezależne ustalenia potwierdziły również 

wnioski Mendla. William Bateson jest prawdopodobnie wielkim bohaterem tej historii. Był już 

niesamowicie wpływowy, gdy przeczytał w gazecie De Vriesa cytat Mendla i, w przeciwieństwie do 

wielu wokół niego, uznał, że prawa Mendla są dziedziczne i absolutnie poprawne. Bateson stał się 

gorącym głosem, który głosił słowo. Ukuł terminologie: genetyka, allel (skrócony z pierwotnego 

allelomorfu), homozygota i heterozygota. Bateson był również odpowiedzialny za odkrycie powiązania, 

które zostało eksperymentalnie potwierdzone później przez Morgana i Bridgesa. 

Zasady Transformacji 

Frederick Griffith nie pracował nad odkryciem DNA. Był rok 1928, a wspomnienie śmiertelnej epidemii 

grypy z 1918 roku było wciąż świeże w oczach wszystkich. Griffith badał zapalenie płuc, aby zapobiec 

przyszłym epidemiom. Był szczególnie zainteresowany tym, dlaczego niektóre szczepy bakterii 

spowodowały chorobę, a inne pozornie identyczne szczepy nie. Aby dotrzeć do sedna problemu, 

przeprowadził serię eksperymentów, używając dwóch szczepów tego samego gatunku bakterii, 

Streptococcus pneumonia. Te dwa szczepy wyglądały bardzo odmiennie, gdy były hodowane na szalce 

Petriego, ponieważ jedna była gładka, a inna grudkowata (nazwał ją "szorstką"). Kiedy Griffith 

wstrzyknął gładką bakterię myszom, zmarł; Z drugiej strony, szorstkie bakterie były nieszkodliwe. Aby 

dowiedzieć się, dlaczego jeden szczep bakterii był śmiertelny, a drugi nieszkodliwy, Griffith 

przeprowadził serię eksperymentów. Wszczepił myszom gorączkowe, gładkie bakterie (które okazały 

się nieszkodliwe), a inne z zabitym ciepłem zabijały gładko w połączeniu z żywymi, szorstkimi 

bakteriami. Ta kombinacja okazała się śmiertelna dla myszy. Griffith szybko zorientował się, że coś w 

gładkich bakteriach przekształciło szorstkie bakterie w zabójcę. Ale co? Z braku lepszego określenia 

nazwał to odpowiedzialnym czynnikiem zasadę transformacji (która teraz brzmi jak dobry tytuł książki 

o diecie). Oswald Avery, Maclyn McCarty i Colin MacLeod połączyli siły w latach czterdziestych, aby 

odkryć, że transformacyjną zasadą Griffitha jest DNA. To trio dokonało odkrycia przez uparty proces 

eliminacji. Pokazali, że tłuszcze i białka nie działają; tylko DNA gładkich bakterii dostarczyło żywe, 

szorstkie bakterie z potrzebnym składnikiem, by stać się nieprzyjemnym. Ich wyniki opublikowano w 

1944 r., Podobnie jak dzieło Mendla sprzed prawie stulecia, w dużej mierze odrzucono. Dopiero gdy 

pojawił się Erwin Chargaff, transformująca zasada zaczęła zdobywać uznanie, na jakie zasługiwała. 

Chargaff był pod takim wrażeniem, że zmienił całe swoje zainteresowania badawcze na DNA. Chargaff 

ostatecznie określił proporcje zasad w DNA, które pomagały prowadzić 



do doniosłego odkrycia podwójnej helisy DNA przez Watsona i Cricka. 

Odkrycie skaczących genów 

Według wszystkich relacji Barbara McClintock była genialna i trochę dziwna. Żyła i pracowała sama 

przez większość swojego życia. Jej kariera rozpoczęła się we wczesnych latach trzydziestych XX wieku i 

zaprowadziła ją do świata mężczyzn - niewiele kobiet pracowało w tamtych czasach w naukach ścisłych. 

McClintock był nieortodoksyjny zarówno w swoich badaniach, jak i jej spojrzeniach; przyjaciółka kiedyś 

opisała ją jako "nie oszukała ani nie dała się nabrać". W 1931 roku McClintock pracował z inną kobietą, 

Harriet Creighton, aby zademonstrować, że geny znajdują się na chromosomach. Fakt ten brzmi teraz 

tak samo oczywiste, ale wtedy był to rewolucyjny pomysł. Creighton i McClintock pokazali, że 

chromosomy kukurydzy są rekombinowane podczas mejozy. Śledząc dziedziczenie różnych cech, 

odkryli, które geny ulegają przemieszczeniu podczas wydarzeń translokacyjnych Translokacja wiąże 

fragmenty chromosomów w miejscach, do których nie należą. Chromosomy z translokacjami wyglądają 

zupełnie inaczej niż normalne chromosomy, co ułatwia śledzenie ich dziedziczenia. Łącząc cechy 

fizyczne z pewnymi częściami jednego dziwnie wyglądającego chromosomu, Creighton i McClintock 

zademonstrowali, że zdarzenia crossover pomiędzy chromosomami przenosiły geny z jednego 

chromosomu do drugiego. Wkład McClintocka do genetyki wykracza jednak poza lokalizowanie genów 

na chromosomach. Odkryła także wędrujące fragmenty DNA, czasami znane jako skaczące geny. W 

1948 r. McClintock, pracując niezależnie, opublikował swoje wyniki pokazujące, że niektóre geny 

kukurydzy mogą przeskakiwać z jednego chromosomu do drugiego bez translokacji. Jej ogłoszenie 

wywołało początkowo niewielką reakcję. To nie ludzie. Myślałem, że McClintock mylił się, była tak 

daleko przed zakrętem, że jej koledzy genetycy nie mogli zrozumieć jej odkrycia. Alfred Sturtevant 

(który był odpowiedzialny za odkrycie mapowania genów) powiedział kiedyś: "Nie zrozumiałem 

jednego słowa, które powiedziała, ale jeśli mówi, że tak jest, to musi tak być!" Minęło prawie 40 lat 

zanim świat genetyki dogoniła Barbarę McClintock i przyznała jej Nagrodę Nobla w dziedzinie 

medycyny w 1983 r. Do tego czasu geny skaczące odkryto u wielu organizmów (w tym u ludzi). 

Przebojowy do końca, ta wielka dama genetyki zmarła w 1992 roku w wieku 90 lat. 

Narodziny sekwencjonowania DNA 

Tak wiele wydarzeń w historii genetyki stanowi podstawę dalszych wydarzeń. Wynalezienie przez 

Federicka Sangera sekwencjonowania DNA łańcucha reakcji jest jednym z tych fundamentalnych 

wydarzeń. W 1980 Sanger podzielił się swoją drugą Nagrodą Nobla (w dziedzinie chemii) z Walterem 

Gilbertem za ich pracę nad DNA. Sanger zdobył już Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1958 r. Za 

pionierskie prace nad strukturą białkowej insuliny. (Insulina jest wytwarzana przez twoją trzustkę i 

reguluje poziom cukru we krwi, a jej brak jest przyczyną cukrzycy.) Sanger odkrył cały proces 

wykorzystywany do sekwencjonowania DNA. Każdy projekt genetyczny, który ma cokolwiek 

wspólnego z DNA, wykorzystuje etod Sangera. Sekwencjonowanie łańcuchowe, jak nazywa się metoda 

Sangera, używa tej samej mechaniki co replikacja w twoich komórkach. Sanger zorientował się, że 

może kontrolować proces budowania DNA przez wycięcie jednej cząsteczki tlenu z bloków DNA. 

Uzyskana metoda pozwala na identyfikację każdej zasady, w kolejności wzdłuż łańcucha DNA, co 

wywołuje rewolucję w zrozumieniu działania genów. Proces ten jest odpowiedzialny za projekt 

genomu ludzkiego, inżynieria genetyczna odcisków palców DNA i terapia genowa 

Wynalazek PCR 

W 1985 r. Podczas jazdy autostradą w Kalifornii w środku nocy Kary Mullis przeprowadziła burzę 

mózgów na temat sposobu przeprowadzenia replikacji DNA w probówce. Jego pomysł doprowadził do 

wynalezienia reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), kluczowego punktu w historii genetyki. W istocie, 

PCR działa jak kopiarka dla DNA. Nawet najdrobniejszy fragment DNA można skopiować. Ta koncepcja 



jest ważna, ponieważ jak dotąd technologia nie jest wystarczająco zaawansowana, aby zbadać jedną 

cząsteczkę DNA naraz. Wiele kopii tej samej cząsteczki jest potrzebnych, zanim pojawi się 

wystarczająca ilość do wykrycia i zbadania. Bez PCR potrzebne są duże ilości DNA do wygenerowania 

odcisku palca DNA, ale w wielu miejscach zbrodni występują tylko niewielkie ilości DNA. PCR jest 

potężnym narzędziem wykorzystywanym obecnie w każdym laboratorium kryminalistycznym w kraju 

do wykrywania DNA pozostawionego na miejscu zbrodni i do generowania odcisków palców DNA. 

Błyskotliwy pomysł Mullis zamienił się w przemysł warty miliard dolarów. Chociaż podobno otrzymał 

za ten wynalazek zaledwie 10 000 dolarów, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1993 r. 

(Rodzaj nagrody pocieszenia). 

Rozwój technologii rekombinacji DNA 

W 1970 r. Hamilton O. Smith odkrył enzymy restrykcyjne, które działają jak substancje chemiczne tasaki 

do odcinania DNA na kawałki w ściśle określonych punktach. W ramach innych badań Smith umieścił 

razem bakterie i wirusy atakujące bakterie. Bakterie nie padły bez walki - zamiast tego wytworzyły 

enzym, który rozcinał wirusowy DNA na kawałki, skutecznie niszcząc atakującego wirusa. Smith 

stwierdził, że enzym, obecnie znany jako Hind II (nazwany od bakterii Haemophilus influenzae Rd), tnie 

DNA za każdym razem, gdy znajdzie wszystkie bazy w rzędzie i przecina te same dwie bazy za każdym 

razem. To przypadkowe (i całkowicie przypadkowe!) Odkrycie było tym, czego potrzebowaliśmy, by 

zainicjować rewolucję w badaniach DNA. Niektóre enzymy restrykcyjne dokonują przesunięcia w DNA, 

pozostawiając jednoniciowe końce. Jednoniciowe fragmenty DNA umożliwiają genetykom "cięcie i 

wklejanie" fragmentów DNA w nowatorski sposób, tworząc całą podstawę tego, co jest obecnie znane 

jako technologia rekombinacji DNA. Terapia genowa (patrz rozdział 16), tworzenie genetycznie 

modyfikowanych organizmów (patrz rozdział 19) i praktycznie każdy inny postęp w dziedzinie genetyki 

w dzisiejszych czasach zależy od umiejętności cięcia DNA na kawałki bez wyłączania genów, a następnie 

geny w nowe miejsca - wyczyn możliwy dzięki enzymom restrykcyjnym. Obecnie około 3000 enzymów 

restrykcyjnych jest wykorzystywanych do mapowania genów na chromosomach, określania funkcji 

genów i manipulowania DNA w celu diagnozy i leczenia choroby. Smith podzielił się Nagrodą Nobla w 

dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1978 roku z dwoma innymi genetykami, Dan Nathans i Werner 

Arber, za ich wspólny wkład w odkrycie enzymów restrykcyjnych. 

Wynalezienie odcisków palców DNA 

Sir Alec Jeffreys umieścił tysiące przestępców za kratkami. Prawie zręcznie ustawia setki niewinnych 

ludzi wolnych od więzienia. Nieźle jak na faceta, który większość czasu spędza w laboratorium genetyki. 

Jeffreys wynalazł odciski palców DNA w 1985 roku. Badając wzory wykonane przez ludzkie DNA po tym, 

jak został pokrojony przez enzymy restrykcyjne, Jeffreys zdał sobie sprawę, że DNA każdej osoby 

wytwarza nieco inną liczbę fragmentów o różnej wielkości (których liczba w tysiącach). Wynalazek 

Jeffreysa dostrzegł wiele udoskonaleń od samego początku. PCR i użycie STR (krótkie powtórzenia 

tandemowe, patrz rozdział 18) zastąpiły stosowanie enzymów restrykcyjnych. Nowoczesne metody 

pobierania odcisków palców DNA są wysoce powtarzalne i niezwykle dokładne, co oznacza, że odciski 

palców DNA mogą być przechowywane podobnie jak odcisk palca z palca. Ponad 100 laboratoriów w 

samych Stanach Zjednoczonych wykorzystuje teraz metody zapoczątkowane przez Jeffreysa. 

Informacje generowane przez te laboratoria mieszczą się w ogromnej bazie danych hostowanej przez 

FBI, zapewniając policji szybki dostęp do informacji, które mogą pomóc w dopasowaniu przestępców 

do przestępstw. W 1994 r. Królowa Elżbieta II odznaczyła Jeffreysa za jego wkład w egzekwowanie 

prawa i jego osiągnięcia w dziedzinie genetyki. 

Wyjaśnienie genetyki rozwojowej 



Jak wyjaśniam w części 11, każda komórka w twoim ciele ma pełny zestaw wskazówek genetycznych, 

aby zrobić was wszystkich. Główny plan budowy całego organizmu z instrukcji genetycznych 

pozostawał tajemnicą aż do 1980 roku, kiedy Christiane Nüsslein-Volhard i Eric Wieschaus 

zidentyfikowali geny kontrolujące cały plan ciała podczas rozwoju muchy. Muchy owocowe i inne 

owady są zbudowane z blokujących się kawałków lub segmentów. Grupa genów (wspólnie nazywanych 

genami segmentacji) mówi komórkom, które segmenty ciała idą gdzie. Te geny, wraz z innymi, podają 

wskazówki takie jak góra i dół oraz przód i tył, a także kolejność regionów ciała pomiędzy nimi. Nüsslein-

Volhard i Wieschaus dokonali odkrycia poprzez mutację genów i poszukiwanie efektów "zepsutych" 

genów. Gdy geny segmentacyjne zostają zmutowane, mucha kończy się brakiem całych sekcji ważnych 

części ciała lub niektórych par narządów. Cały zestaw genów (zwanych genami homeotycznymi) 

kontroluje rozmieszczenie wszystkich narządów i przydatków much, takich jak skrzydła, nogi, oczy i tak 

dalej. Jeden taki gen jest bezokiego. W przeciwieństwie do tego, co wydaje się logiczne, eyeless 

przypisuje normalny rozwój oka. Wykorzystując te same techniki rekombinacji DNA, które były 

możliwe dzięki enzymom restrykcyjnym, Nüsslein-Volhard i Wieschaus przesunęły się bezokierunkowo 

na różne chromosomy, gdzie można je włączyć w komórkach, w których normalnie było wyłączone. 

Powstałe muchy wyrosły w najróżniejszych dziwnych miejscach - na skrzydłach, nogach, niedopałkach. 

Badania te pokazały, że pracując razem, segmentacja i geny homeotyczne umieściły wszystkie części 

we wszystkich właściwych miejscach. Ludzie również mają wersje tych genów; Twoje geny planu ciała 

zostały odkryte przez porównanie genów muszek owocowych z ludzkim DNA. 

Dzieło Francisa Collinsa i projekt genomu ludzkiego 

W 1989 roku Francis Collins i Lap-Chee Tsui zidentyfikowali pojedynczy gen odpowiedzialny za 

mukowiscydozę. Już w przyszłym roku oficjalnie rozpoczęto Human Genome Project (HGP). Podwójny 

lekarz (to znaczy, doktor z doktorem i doktoratem), Collins później zastąpił Jamesa Watsona jako szefa 

Narodowego Instytutu Badań nad Ludzkim Genomem w Stanach Zjednoczonych i nadzorował wyścig, 

aby sekwencjonować cały ludzki genom od początku do końca. Collins jest jednym z prawdziwych 

bohaterów współczesnej genetyki. Trzymał HGP przed harmonogramem i budżetem. Nadal walczy o 

prawo do wolności dostęp do wszystkich danych HGP, co czyni go odważnym przeciwnikiem patentów 

genetycznych i innych praktyk, które ograniczają dostęp do odkryć i opieki zdrowotnej, a także jest 

zagorzałym obrońcą genetycznej prywatności (patrz Rozdział 21, aby uzyskać więcej informacji na te 

tematy). Chociaż ludzki genom wciąż jest fragmentaryczny i nie można go całkowicie i całkowicie 

zsekwencjonować, projekt nie zakończyłby się sukcesem bez niestrudzonej pracy dr. Collinsa. Wciąż 

aktywny łowca genów, jego laboratorium poszukuje obecnie genów odpowiedzialnych za cukrzycę 

dorosłych. 

 



Dziesięć najgorętszych problemów w genetyce 

Genetyka to dziedzina, która rośnie i zmienia się z każdym mijającym dniem. Najgorętsze czasopisma 

w tej dziedzinie (Nature i Science) są pełne nowych odkryć każdego tygodnia. Rozdział ten rzuca światło 

na dziesięć najgorętszych tematów i kolejne wielkie rzeczy w tym ciągle zmieniającym się środowisku 

naukowym. 

Farmakogenomika 

Czwartą najczęstszą przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych są niepożądane reakcje na edycje. 

Do 100 000 ludzi umiera każdego roku z powodu czegoś, co ma im pomóc. Czemu? Narzędziem 

używanym do udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest farmakogenomika, analiza ludzkiego genomu i 

dziedziczność do określenia jak działają leki u poszczególnych osób. Chodzi o to, że powód, dla którego 

pewne osoby mają niepożądane reakcje, a inni nie leżą gdzieś w ich DNA. Gdyby można było opracować 

prosty test w celu wykrycia różnic DNA, niewłaściwe leki nigdy nie byłyby przepisywane w pierwszej 

kolejności. Nadrzędnym celem farmakogenomiki jest nowa marka wysoce spersonalizowanych leków, 

które można zaprojektować tak, aby pasowały do unikalnego składu genetycznego każdego 

indywidualnego pacjenta. To dobra wiadomość. Złą wiadomością jest to, że nikt nie wie, ile genów jest 

zaangażowanych w reakcje na lek, a większość genów, które są zaangażowane, nie została jeszcze 

odkryta. Są też problemy związane z prywatnością, którymi należy się zająć. A więc farmakogenomika 

może przyciągać wiele uwagi, ale leki na zamówienie są wciąż daleko. 

Badania nad komórkami macierzystymi 

Komórki macierzyste mogą być kluczem do leczenia uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego. Mogą być 

częścią leku na raka. Te małe cuda mogą być magiczną kulą do rozwiązywania wszelkich problemów 

medycznych, ale są w centrum kontrowersji tak dużych, że ich potencjał pozostaje niesprawdzony. 

Komórki macierzyste są gorącymi tematami badawczymi, ponieważ są totipotencjalne. Totipotencja 

oznacza, że komórki macierzyste mogą przekształcić się w dowolną tkankę, od mózgu do mięśni, aż po 

kość, żeby wymienić tylko kilka. Nie jest zaskakujące, że komórki macierzyste są tym, z czego składają 

się niezróżnicowane zarodki; to znaczy, że zapłodnione jajeczko, krótko po rozpoczęciu dzielenia, 

składa się w całości z komórek macierzystych. W pewnym momencie podczas rozwoju wszystkie 

komórki otrzymują swoje zadania Prawdopodobnie zgadłeś (lub już wiesz), że źródłem komórek 

macierzystych do badań jest zarodkowa tkanka - i na tym polega pocieranie. W trakcie pisania tego 

artykułu naukowcy nie znaleźli sposobu na zbieranie komórek macierzystych bez poświęcania zarodka 

w tym procesie. Komórki macierzyste mogą być zbierane od dorosłych (te komórki macierzyste 

znajdują się w różnych miejscach, w tym w krwi), ale dorosłe komórki macierzyste nie mają części 

potencjału totipotencjalnego komórek embrionalnych i są obecne w bardzo małych ilościach. Brak 

totipotencji i niskiej liczby kopii powoduje problemy z dorosłymi komórkami macierzystymi. Niemniej 

jednak, dorosłe komórki macierzyste mogą funkcjonować lepiej niż embrionalne w celach 

terapeutycznych, ponieważ mogą być zbierane od pacjenta, modyfikowane i zwracane pacjentowi, co 

eliminuje ryzyko odrzucenia tkanki. Potencjalny kompromis może pochodzić ze zbierania komórek z 

pępowiny po narodzinach dziecka; te komórki są lepsze niż dorosłe komórki macierzyste. Komórki 

macierzyste w takiej czy innej formie mogą znaleźć drogę do współczesnej medycyny, ale na razie 

moralna i etyczna opozycja wobec wykorzystania komórek embrionalnych hamuje badania nad 

komórkami macierzystymi, ponieważ większość z nich zależy od wykorzystania tkanek embrionalnych. 

Genetyka starzenia 

Starzenie się nie jest dla bojaźliwych. Skóra zwisa, włosy stają się szare, bóle stawów. Brzmi fajnie, 

prawda? Efekty mogą być oczywiste, ale proces starzenia się (wymyślny termin starzenia się) jest wciąż 



dość tajemniczy. Naukowcy wiedzą, że końce chromosomów (zwanych telomerami) czasami stają się 

krótsze wraz z wiekiem, ale nie są pewni, że te zmiany powodują, że starzy ludzie są starzy. Wiadomo, 

że gdy telomery stają się zbyt krótkie, komórki umierają, a śmierć komórki jest wyraźnie częścią 

procesu starzenia się. Enzym, który może zapobiegać skróceniu telomerów, telomerazy, wydaje się być 

oczywistym celem badań przeciw starzeniu się. Komórki, które mają aktywną telomerazę, nie umierają 

z powodu skróconych telomerów. Na przykład, komórki nowotworowe często mają aktywną telomera-

zę, gdy normalne komórki nie zawierają; aktywność telomerazy przyczynia się do niepożądanej 

długowieczności, jaką cieszą się komórki nowotworowe. Jeśli genetyk może uzyskać uchwyt na 

telomerazę - włączając go tam, gdzie jest potrzebny bez powodowania raka - starzenie może stać się 

kontrolowane. Ponadto, genetycy dowiedzieli się, że stare komórki zwiększają się, gdy umieszcza się je 

w towarzystwie młodszych komórek. To odkrycie wskazuje, że komórki mają dużą zdolność regeneracji 

- po prostu potrzebują niewielkiej zachęty. Inne niedawne badanie sugeruje, że ograniczenie kalorii w 

diecie danej osoby również pomaga odroczyć efekty starzenia. Naukowcy odkryli, że kiedy myszy 

zostały wprowadzone na dietę o ograniczonej kaloryczności, gen został wciągnięty w wolną 

zaprogramowaną śmierć komórki. Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na nowe informacje na temat 

zapobiegania starzeniu. Jeśli utrzymywanie młodości okaże się tak proste, jak spędzanie czasu z 

młodszymi ludźmi i jedzenie mniej, starzenie się może być o wiele zabawniejsze niż się wydaje. 

Proteomika 

Genomika, badanie całych genomów, wkrótce będzie musiało zrobić miejsce na następną wielką rzecz: 

proteomikę, badanie wszystkich białek, które wytwarza organizm. Białka wykonują całą pracę twojego 

ciała. Wykonują one wszystkie funkcje kodowane przez geny, więc gdy dochodzi do mutacji genowej, 

to białko ulega zmianie (lub całkowicie zanika). Biorąc pod uwagę powiązanie między genami i białkami, 

badanie białek może w końcu powiedzieć naukowcom więcej o genach niż samych genach! Białka są 

trójwymiarowe (patrz wyjaśnienie w Rozdziale 9). Białka nie tylko ulegają złożeniu w złożone kształty, 

ale także łączą się z innymi białkami i są dekorowane innymi elementami, takimi jak metale. Obecnie 

naukowcy nie mogą po prostu spojrzeć na białko i powiedzieć, jaka jest jego funkcja. Kiedy wreszcie 

uda się je rozszyfrować, to białka będą miały duże znaczenie w dziedzinie leków i terapii, ponieważ leki 

działają na białka w twoim systemie. Katalogowanie wszystkich białek w twoim proteomie nie będzie 

łatwe, ponieważ każda próbka tkanki musi zostać pobrana, aby znaleźć wszystkie, ale systemy 

mikromacierzy do wykrywania białek są na dobrej drodze do przyspieszenia proces inwentaryzacji 

proteomu. Niemniej jednak, nagrody w odkryciu nowe leki i metody leczenia wcześniej nieuleczalnych 

chorób spowodują wysiłek się opłaca. 

Bioinformatyka 

Żyjesz w erze informacji, praktycznie wszystko, czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki. Ale jeśli chodzi 

o genetykę, jest to wiek przepełnienia informacji - tysiące i tysiące sekwencji DNA, porcje białek, 

mnóstwo danych. Trudno jest wiedzieć, od czego zacząć lub jak przejść przez góry, aby dotrzeć do 

prawdziwych wiadomości. Nigdy strach! Bioinformatics For Dummies jest tutaj! (Nie żartuję, to 

prawdziwy tytuł dla Dummiesa, szczegóły na stronie www. Dummies.com.) Bioinformatyka jest 

procesem wykorzystywania komputera do sortowania masowych biologicznych baz danych. Każdy, kto 

ma połączenie z Internetem, może uzyskać dostęp do tych baz danych za pomocą kliknięcia myszką 

(przeglądając stronę www.ncbi.nlm.nih.gov, aby dotrzeć do National Center for Biotechnology 

Information). Hop online, możesz przeszukać wszystkie wyniki całego ludzkiego projektu genomu, 

przejrzeć najnowsze mapy genów i sprawdzić wszystko na temat jakiejkolwiek choroby, która ma 

podłoże genetyczne (patrz Rozdział 24, aby uzyskać informacje na temat dziedziczenia Mendla w 

człowieku w przypadku chorób genetycznych u ludzi). Nie tylko to, ale bioinformatyka zapewnia łatwy 

dostęp do potężnych narzędzi analitycznych - takich, jakich używają profesjonaliści. Łowcy genów 



używają tych narzędzi do porównywania ich ludzkich sekwencji DNA z sekwencjami znalezionymi u 

innych zwierząt (patrz Rozdział 11, w którym przedstawiono zbiór zwierząt, których DNA zostało 

zsekwencjonowane). Jako jedna z kolejnych wielkich rzeczy w genetyce, bioinformatyka dostarcza 

narzędzi potrzebnych do katalogowania, śledzenia i analizowania wszystkich danych generowanych 

przez genetyków na całym świecie. Dane te są następnie wykorzystywane do wszystkich aplikacji 

omawianych w tej książce - od poradnictwa genetycznego po klonowanie i nie tylko. 

Nanotechnologia 

Muszę przyznać, że nanotechnologia brzmi dla mnie jak science fiction. To zaawansowany 

technologicznie rozwój super drobnego, bardziej niż mikroskopijnego. . . atomowy malutki. Jednym z 

proponowanych zastosowań tej technologii jest szybki przegląd twoich genów pod kątem mutacji, 

które mogą powodować raka lub prenatalnej diagnozy zaburzeń genetycznych. Oto, jak to może 

działać: kod kreskowy zostanie wytrawiony na nanocząsteczkach złota. Cząsteczki złota byłyby 

następnie przyłączone do fragmentów DNA, które łączą się, powiedzmy, mRNA (informacyjny RNA, 

patrz rozdział 9 w celu uzyskania szczegółów), które zostały zebrane z twoich komórek. Technik 

laboratoryjny mógłby następnie przekazać czytnik kodów kreskowych, aczkolwiek jest to naprawdę 

wymyślny (nie taki jak ten w lokalnym sklepie spożywczym), a test zostanie wykonany. Wadliwe mRNA 

transkrybowane ze zmutowanych genów zarejestrują się w czytniku kodów kreskowych, podczas gdy 

niezmutowane geny przejdą niezauważone. Innym pomysłem na nanotechnologię jest zadziwiające 

nowe leczenie raka. W leczeniu nanocząsteczki przeciwrakowe są dostarczane przez wstrzyknięcie i 

przenoszą się do komórek nowotworowych. Po tym jak cząsteczki znajdują się w komórkach, 

skanowany jest magnes nad miejscem guza. Nanocząsteczki wewnątrz komórek rakowych nagrzewają 

się w odpowiedzi na magnes i skutecznie gotują guz od środka na zewnątrz. Nanotechnologia nie jest 

pozbawiona krytyków i problemów. Jedno z ostatnich badań wykazało, że nanocząstki powodowały 

uszkodzenia mózgu u niektórych ryb, a niektóre z materiałów stosowanych w nanocząsteczkach są 

toksyczne. Jednak nanotechnologia staje przed kolejnym, mniej zaawansowanym technologicznie 

wyzwaniem: aplikacje patentowe są ugrzęzłe, ponieważ przemysł wyprzedza zdolność urzędu 

patentowego do jej oceny. Małe lub nie, nanotechnologia jest warta uwagi. 

Chip genowy 

Jednym z najbardziej przydatnych nowych osiągnięć w genetyce jest chip genowy. Znane również jako 

mikromacierze, chipy genowe pozwalają badaczom szybko określić, które geny są w pracy (czyli ulegają 

ekspresji) w danej komórce. Ekspresja genu zależy od informacyjnego RNA (mRNA), który jest 

wytwarzany przez transkrypcję. MRNA zostają uporządkowane i wysłane do cytoplazmy komórkowej 

w celu ich translacji na białka. Różne mRNA obecne w każdej komórce mówią, ile i dokładnie które z 

tysięcy genów działają w danym momencie. Ponadto liczba kopii każdego mRNA przenosi indeks siły 

ekspresji genów. Im więcej kopii danego mRNA, tym silniejsze działanie genu, który je wytworzył. 

Układy genowe to siatki złożone z fragmentów DNA, które są komplementarne do mRNA, które 

genetyk spodziewa się znaleźć w komórce. Kawałki DNA są przyklejone do szkiełka. Wszystkie mRNA z 

komórki są przepuszczane przez chip genowy, a mRNA wiążą się z ich dodatkami DNA na szkiełku. 

Genetycy mierzą, ile kopii danego mRNA przyczepia się do dowolnego miejsca na slajdzie, aby określić 

nie tylko, które geny są aktywne, ale także siłę ich aktywności. Chipy genowe są stosunkowo niedrogie 

i każdy z nich może przetestować setki różnych mRNA, co czyni je cennym narzędziem do odkrywania 

i mapowania genów. Mikromacierze są również wykorzystywane do szybkiego przesiewania tysięcy 

genów, które można wykryć w przypadku mutacji powodujących choroby. Jednym ze sposobów 

przeprowadzenia tego badania jest porównanie mRNA z komórek prawidłowych z komórkami z 

chorobą (takimi jak rak). Porównując geny, które są włączane lub wyłączane w dwóch typach komórek, 

genetycy mogą określić, co poszło nie tak i jak choroba może być leczona. 



Ewolucja oporności na antybiotyki 

Niestety, nie wszystkie "następne duże rzeczy" są dobre. Antybiotyki są stosowane w walce z 

chorobami wywoływanymi przez bakterie. Kiedy opracowano penicylinę (powszechny antybiotyk), był 

to cudowny lek, który uratował tysiące istnień ludzkich. Jednak wiele antybiotyków jest obecnie prawie 

bezużytecznych ze względu na ewolucję odporności na antybiotyki. Bakterie nie uprawiają seksu, ale 

nadal przekazują swoje geny. Osiągają ten sukces, przepuszczając małe okrągłe fragmenty DNA zwane 

plazmidami. Niemal każdy gatunek bakterii może przekazywać swoje plazmidy każdemu innemu 

gatunkowi. Tak więc, gdy bakterie oporne na określony antybiotyk wpadają w bakterie, które nie są 

oporne, wymiana plazmidów nadaje bakteriom dawniej wrażliwym oporność na antybiotyki. Mydła 

antybakteryjne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków pogarszają sytuację, zabijając wszystkie 

nieoporne bakterie, pozostawiając za sobą tylko odporny rodzaj. Nie tylko bakterie odporne na 

antybiotyki pojawiają się w szpitalach, ale również pojawiają się w naturalnych środowiskach. Rolnicy, 

chcąc utrzymać zwierzęta wolne od chorób, pompują je pełne antybiotyków. W ten sposób bakterie 

odporne na antybiotyki obfitują w ścieki z gospodarstw rolnych; ostatecznie spływ kończy się w 

jeziorach, strumieniach i rzekach, które dostarczają wodę pitną dla ludzi. Wiele z tych bakterii wywołuje 

choroby u ludzi, a ponieważ zaczynają one jako bakterie oporne na antybiotyki, leczenie ich chorób jest 

trudne. Tymczasem naukowcy pracują nad opracowaniem nowych, bardziej skutecznych 

antybiotyków, starając się być o krok przed bakteriami. 

Genetyka chorób zakaźnych 

Zgaduję, że jesteś zbyt młody, by pamiętać epidemię grypy z 1918 roku (oczywiście!). Moja ciotka, 

która była nauczycielką w 1918 roku, powiedziała mi, że połowa uczniów w jej maleńkiej, wiejskiej 

szkole w Luizjanie zmarła wraz z innym nauczycielem szkoły. Ogólnie rzecz biorąc, 20 milionów ludzi na 

całym świecie zmarło na grypę w tej przerażającej epidemii. Wirus był tak zabójczy, że ludzie złapali go 

rano i zmarli tego samego dnia! Wciąż nie wiadomo, co spowodowało, że grypa jest tak bardzo 

nieprzyjemna, ale jedno jest pewne: zaczęło się od ptasiej grypy. Fraza "ptasia grypa" może wydawać 

się ci znajoma, ponieważ szczególnie nieprzyjemna jej odmiana czai się w Azji Południowo-Wschodniej 

i powierzchniach od czasu do czasu. Ptasia grypa nie wydaje się przeszkadzać kurom, które ją niosą. Z 

drugiej strony ludzie, którzy się z tym zgadzają, bardzo chorują, a nawet umierają z powodu tej 

choroby. Różnica w podatności ludzi i kurcząt może pochodzić od białka, które wirus wytwarza na 

swojej zewnętrznej powierzchni. U ludzi wirusowe białka powodują, że wirus przykleja się do twoich 

komórek jak zadziwienie, dając mu dostęp do wnętrza komórek, a tym samym zdolność do 

wywoływania szybkiej infekcji. Komórki kurczęcia tylko wzruszają wirusa. Ludzie łapią ptasią grypę 

żyjąc w bardzo bliskim kontakcie z ptactwem domowym - powszechną praktyką w wielu częściach 

świata. W 1918 r. Grypa rozprzestrzeniła się z Europy do innych krajów, kiedy ludzie chorzy, ale bez 

objawów, podróżowali z różnych krajów. Dzięki nowoczesnej podróży lotniczej, ktoś z ptasią grypą 

może pojawić się niemal wszędzie, niosąc potencjalnie śmiertelną chorobę. Naukowcy ścigają się, aby 

zrozumieć genetykę wysoce zjadliwych chorób, takich jak ptasia grypa, w celu zwalczania ich skutków. 

W przypadku ptasiej grypy istnieją szczepionki dla ptaków, ale istnieją znaczne blokady dróg; większość 

krajów Azji nie ma programów szczepień, a inne nie chcą importować zaszczepionych ptaków. Nie tylko 

to, ale liczba kurcząt i kaczek w milionach i szczepienie ich wszystkich (nie wspominając już o 

znalezieniu ich wszystkich) jest zniechęcającą perspektywą. Światowa Organizacja Zdrowia 

opublikowała ostrzeżenia na początku 2005 r., Że światowa andemika ptasiej grypy (myślę, że 

epidemia, ale dużo gorzej) może być nieuchronna. W połączeniu z brakiem szczepionki przeciw ludzkiej 

grypie jesienią 2004 r. Ryzyko kolejnej strasznej epidemii jest bardzo realne. 

Bioterroryzm 



Po 11 września 2001 r. Terroryzm przeniósł się na czoło wielu ludzi. Gorąco na piętach katastrofy w 

Nowym Jorku było kolejnym zagrożeniem w postaci wąskich listów. (Wąglik jest chorobą wywoływaną 

przez bakterie glebowe, które są bardzo śmiertelne dla ludzi). Otwarcie śmieci w Stanach 

Zjednoczonych stało się jedynie irytujące i potencjalnie groźne. Wąglik i inne organizmy zakaźne to 

potencjalna broń, z której mogą korzystać terroryści - forma wojny zwana bioterrorem. Nagle 

naukowcy pracujący nad genetyką wąglika, ludzie, którzy trudzili się w niedofinansowanym 

zapomnieniu, byli narodowymi skarbami. Wydatki rządów USA na próby przeciwdziałania zagrożeniu 

bioterrorowym wystrzeliły i pozostały wysokie. Zwolennicy twierdzą, że prawie 5 miliardów dolarów 

zostanie wydanych na opracowanie nowych szczepionek i leków do leczenia potencjalnej broni 

biologicznej w 2006 roku. Przynajmniej część pieniędzy jest przeznaczona na ukończenie 

sekwencjonowania genomu patogenów, takich jak Ebola. Wglądy zdobyte w wyniku tych badań będą, 

powiedzmy, rozprzestrzeniać się na inne choroby. Krytycy przeciwdziałają naciskom na badania 

przeciwko bioterrorom, argumentując, że nadmierne obciążenie biologiczne oznacza, że wiele 

ważnych i bardziej bezpośrednich problemów pozostaje nierozwiązanych. Co więcej, źli ludzie mogą 

nawet nie mieć technologii potrzebnej do stworzenia wyrafinowanej broni biologicznej, na którą 

przeznaczane są duże pieniądze. Tymczasem nowe przepisy utrudniają prowadzenie badań. Naukowcy 

nie mogą już łatwo wymieniać próbek biologicznych, co oznacza, że eksperci nie mogą uzyskać 

materiałów badawczych, które chcą wykonać. 
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