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Téma:

Dědičné choroby



Faktory vedoucí k variabilitě 

organismů 

 Vnitřní = faktory vedoucí k proměnlivosti 

genotypu

 Vnější = faktory prostředí



1. Faktory proměnlivosti genotypu

 Děje probíhající při meioze (Splynutí dvou 

pohlavních buněk)

(segregace a kombinace alel)

vytvářejí nové kombinace alel

počet alel v genotypu nemění

nevznikají nové alely

 Mutace = jakákoliv změna genotypu

vznikají nové alely, mění se počet,..



Mutace

 genové

 chromozómové

 genomové



Genové mutace

 zasahují pouze geny
 ztráta části genu

 příjem části genu

 záměna části genu

 Důsledky – závisí na lokalizaci 
poškozeného genu



Choroby způsobené  genovými 

mutacemi

 hemofilie

 cystická fibróza

 albinismus

 porfyrie

 fenylketonurie

 srpkovitá anemie

 svalová dystrofie

 daltonismus



Hemofilie

 Vrozená porucha srážení krve

 Projevuje se poruchou schopnosti 
zástavy většího krvácení, tvorbou 
rozsáhlých hematomů, krvácením 
do kloubů a jiných orgánů s 
možností jejich následného 
poškození.

 důsledek chybění faktoru srážení 
krve

(funkčního koagulačního faktoru 
VIII nebo IX)



Cystická fibróza

 porušen gen CFTR

 narušen transport 

iontů Cl- a Na+

 hromadění hlenu v 

trávicím a dýchacím 

traktu

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=3958


Svalová dystrofie

 Dědičného postižení svalů

 Pomalá, progresivní degenerace 

svalových vláken

 Nejnebezpečnější forma = Duchenneova 

muskulární dystrofie 

(Způs. recesivní gen vázaný na chromozom X)

http://www.avicena.cz/moduly/nemoc.php3?ID=130&nemoci=rs&menu1=open


Huntingtonova choroba

 projevuje se ve středním věku 

 dědičné neurodegenerativní
onemocnění mozku

 obvykle se projevuje záškuby a 
kroutivými pohyby, abnormálním 
způsobem chůze a poruchou řeči. 
Často se projevuje úbytek rozumových 
schopností, poruchy nálady a chování.

 může být těžko diagnostikovatelná. 
Účinná léčba neexistuje, avšak byl 
vypracován předpovědní test, pomocí 
něhož lze určit, kdo zdědil patologický 
gen. 

http://www.huntington.cz/start.htm


Srpkovitá anemie

 (Sickle cell anemia) 

 Těžká, dědičná forma hemolytické anemie. 
Erytrocyty pacientů se za určitých podmínek 
zkroutí do srpkovité podoby. Dochází k 
ucpávání kapilár a zvětšení sleziny, která má 
sníženou funkci. 

 Onemocnění je recesivně dědičné, 
heterozygoti jsou zdraví, pouze za 
výjimečných okolností se u nich mohou objevit 
nějaké potíže. Heterozygoti jsou mnohem 
odolnější proti malárii, než zdraví jedinci; v 
oblasti výskytu malárie tvoří heterozygoti až 
polovinu populace.



Fenylketonurie

 Föllingova nemoc, fenylketonurická oligofrenie

 Vrozená porucha metabolismu aminokyseliny 

fenylalaninu (nelze nasyntetizovat příslušný 

enzym), který nemůže být přeměněn na tyrosin, 

a tudíž se odbourává na jiné produkty (kyselina 

fenylmléčná, fenylpyrohroznová a fenyloctová). 

To vede k poškozování CNS a následné 

mentální zaostalosti. Neléčené onemocnění 

může CNS způsobit těžké defekty. Výskyt je asi 

1 / 10000 narozených. 

zpět

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.asp?id=695


Albinismus

 skupina genetických onemocnění 
způsobujících nedostatečné množství

pigmentu. Může postihnout jenom oči 
(okulární = oční albinismus) nebo může 
postihnout oči,

vlasy i pokožku (okulokutánnní
albinismus). 

 Většina typů albinismu je dědičná 
recesivně.

http://64.233.179.104/search?q=cache:sXZL2LA-m1IJ:www.ranapece.cz/literatura_clanky/albinismus.pdf+albinismus&hl=cs&ct=clnk&cd=2&lr=lang_cs&client=firefox-a


Daltonismus

 barvoslepost

 Chybí, nebo je omezena schopnost rozlišit 

červenou a zelenou barvu.



Chromozomové mutace

= aberace

 mění strukturu chromozomů

 zlom chromozomu, duplikovaný úsek

 přemístění části chromozomu

Lze pozorovat mikroskopem

Překážka normálního  

průběhu meiozy

http://genetika.wz.cz/aberace.htm


Genomové mutace

 mění počet chromozomů

Aneuploidie (počet zvýšen či snížen o 1, 

2, ..)

 Ztráta chromozomu

Nadbytečný chromozom

Př. Downův syndrom, Patauův syndrom

Polyploidie (zvýšen či snížen počet 

chtomozomových sad)



Downův syndrom

 Trisomie 21. 

chromozomu
 Mongoloidní vzhled, 

brachycefalie, rozštěpy rtů 

a páteře, u 40 % vrozené 

vady srdce, krátké prsty, 

hypoplasie a malformace 

genitálií, malý vzrůst,  

IQ 25-50.

http://www.volny.cz/downsyndrom/downuvSyndrom.html


VZNIK MUTACÍ

 spontánní

10-5 – 10-6 / pro 1 gen na 1 generaci

vznik náhodně, bez zásahu z vnějšího 
prostředí

 indukované - mutageny

fyzikální

chemické

biologické



Fyzikální mutageny

 záření ionizační

 záření ultrafialové

Biologické mutageny

 viry



Chemické mutageny

 léčiva

 cytostatika

 herbicidy, insekticidy, fungicidy

 konzervační prostředky

 polycyklické aromatické uhlovodíky 

(bezpyren)



2. Faktory proměnlivosti fenotypu

= faktory prostředí

prostředí umožní rozvoj určitých znaků

fenotypové rozdíly znaků = modifikace


