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Genetyka rozwijała się od początku XX w. Odkryte prawa i
zależności dotyczą wszystkich organizmów, w tym człowieka.

Człowiek jest gatunkiem ssaka, który wyewoluował poprzez współdziałanie
genów i środowiska. Ewolucja człowieka zapisana jest w jego genomie.

Człowiek na drzewie życia
■Domena: Eukariota (Jądrowe)
■Królestwo: Metazoa (Zwierzęta

wielokomórkowe)
■Phylum (Typ): Chordata (Strunowce)
■Klasa: Mammalia (Ssaki)
■Rząd: Primates (Naczelne)
■Podrząd: Haplorhini (Wyższe naczelne)
■Rodzina: Hominidae (Człowiekowate)
Podrodzina: Homininae
Plemię: Hominini
Rodzaj: Homo (Człowiek)
Gatunek: Homo sapiens:
Człowiek rozumny

1. Genetyka człowieka: historia

Genom człowieka posiada sekwencje homologiczne do
genomów Pro i Eukariota. Czerwony kolor oznacza procent
podobieństwa sekwencji genomu ludzkiego do sekwencji
bakterii i wybranych Eukariota.

30%

60%

Banan

90%

96%

Szympans

Genetyka człowieka nie jest odrębną dyscypliną. Jest to element
nauk biologicznych z uwzględnieniem zastosowań w medycynie.

Celem genetyki człowieka jest poznanie ewolucji człowieka, dziedziczenia
cech, ich zróżnicowania oraz genetycznego uwarunkowania chorób.

Początki genetyki człowieka
■1949: James V Neel Steward –

anemia sierpowata dziedziczy
się autosomalnie, recesywnie.

■1949: JBS Haldane – częstość
mutacji u człowieka wynosi 4 x
10-5 na podstawie analizy
siedmiu chorób genetycznych.

■1959: wykazanie, że niektóre
choroby są związane z
aberracjami w liczbie i
strukturze chromosomów – 21,
18 i 13.

■1966: powołanie Europejskiego
Towarzystwa Genetyki
Człowieka.

1. Genetyka człowieka: historia

Passarge 2021

Zespół Blooma: wykryty w 1954 r.
jako choroba dziedziczona
autosomalnie, recesywnie.
Przyczyną jest mutacja w genie
BLM, który koduje helikazę DNA.
Objawy: niski wzrost, wysoki ton
głosu, zmiany skórne typu efektu
motyla, predyspozycja do chorób
płucnych, cukrzycy.

Zgrubienie opon mózgowo-rdzeniowych
jako wynik stanu zapalnego
spowodowanego agammaglobulinemią
Brutona sprzężoną z chr. X. Choroba jest
recesywna. Zespół charakteryzuje się
brakiem przeciwciał i śladową ilością
limfocytów B. Poziom limfocytów T w
normie. Objawy to nawracające zakażenia
bakteryjne. Nie jest upośledzona
odporność wirusowa. Dziedziczenie
opisane w 1952 r. (Lerner i Bilaniuk 1992).
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Genetyka człowieka korzysta z osiągnięć genetyki ogólnej,
molekularnej i genomiki wspartych metodami bioinformatycznymi.

Wszystkie choroby człowieka wynikają z podatności, która jest
uwarunkowana zmiennością genetyczną i procesami adaptacyjnymi.

Rozwój genetyki człowieka
■1980-1990: mapowanie genów

warunkujących rzadkie choroby
uwarunkowane monogenicznie.

■1996: ustanowienie projektu
deCODE (Islandia), który
umożliwił prowadzenie analiz
populacyjnych na dużą skalę

■2000: pierwsza sekwencja
genomu ludzkiego.

■2008: wprowadzenie analizy
sprzężeń na dużą skalę (GWAS).

■2009: początek analizy cech
uwarunkowanych wielogenowo.

1. Genetyka człowieka: współczesność

Claussnitzer et al. 2020.

Osiągnięcia genetyki molekularnej i genomiki
wykorzystane w genetyce człowieka.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RNAseq scRNAseq

Chromatin Interaction Analysis

ChIPseq scChIP

DHSseq ATAC

Expression QTL, protein QTLs

MPRA reporter assay

CRISP-Cas9

CRISPi

ENCODE

GTX

Human Atlas

Genom człowieka: genom jądrowy obejmujący 3,2 mld. par zasad w
23 chromosomach oraz genom mitochondrialny.

Genom człowieka jest prawie 700 razy większy niż genom E. coli, 270 razy
większy niż genom drożdży, ale 5 razy mniejszy od genomu pszenicy.

Genom człowieka
■22 287 genów o średniej gęstości

7 genów/Mbp.
■57% genomu stanowią

transpozony:
5% - transpozony DNA,
9% - retrotranspozony LTR,
21% - retrotranspozony LINE,
14% - retrotranspozony SINE,
8% - inne sekwencje
transpozonowe.

■Człowiek jest diploidem, 2n = 46,
22 pary autosomów i jedna para
chromosomów płci.

1. Genetyka człowieka: genom w liczbach

Kariotyp człowieka, Barwienie wysp CpG na czerwono,
prążki G są zielone. Niebieskie zabarwienie drugiego
chromosomu z każdej pary (po prawej) odzwierciedla
prążki w późnej metafazie .
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Sprzężenie: geny zlokalizowane na jednym chromosomie mają
tendencję do wspólnego dziedziczenia.

Sprzężenie genów rozpoznajemy jako odchylenie od niezależnej segregacji
opisanej przez II prawo Mendla.

Sprzężenie genów
■Przy niezależnym dziedziczeniu

heterozygota, AaBb wytwarza 4
typy gamet, AB, ab, aB, Ab w
równych ilościach, po 25%
każda.

■W przypadku sprzężenia genów
gamety rodzicielskie (np. AB i
ab) są liczniejsze niż gamety o
zmienionym układzie genów -
zrekombinowane.

■Geny, które są blisko położone są
na ogół ściśle sprzężone, geny
dalej położone, np. na różnych
ramionach mogą dziedziczyć się
niezależnie.

2. Sprzężenie genów: definicja

AABB aabbP x

AB abGamety

AB/ab
Zapis pokazuje układ
genów na chromosomach
u rodziców.

AB ab Ab aB

Gamety
rodzicielskie

(odtwarzają układ genów
na chromosomach rodzicielskich)

Gamety
zrekombinowane
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Rekombinacja genów sprzężonych jest możliwa dzięki crossing-over –
wymianie materiału genetycznego między chromosomami.

Mejotyczny crossing-over to wymiana materiału genetycznego między
chromatydami nie-siostrzanymi chromosomów homologicznych.

Crossing-over (c/o)
■U Eukariota c/o związany jest z

tworzeniem kompleksu
synaptonemalnego w profazie I
podziału mejotycznego.

■Kompleks synaptonemalny (SC)
zbudowany jest z RNA i białek.

■Element centralny:
SYCE1, SYCE3, SIX60S1 – inicjują
tworzenie synaps i stabilizują je;
SYCE2, TEX12 – tworzą długie
filamenty.

■Elementy lateralne: SYCP2, SYCP3
– uczestniczą w tworzeniu
kompleksu.

2. Sprzężenie genów: crossing-over

Dunne i Davis 2019

Struktura kompleksu
synaptonemalnego człowieka oraz
fotografia z mikroskopu
elektronowego. Skala 100 nm .

Mechanizm crossing-over u Eukariota opiera się na modelu tworzenia
luk w dwuniciowym DNA i ich naprawie (DSBR).

Etapy crossing-over
■Etap 1. Powstanie luki w

dwuniciowym DNA (DSB)

2. Sprzężenie genów: crossing-over

■Etap 2.
Wycięcie
nukleotydów w
obrębie DSB
tak aby
powstały
jednoniciowe
końce 3’0H
(resekcja).

■Etap 3. Inwazja nici ssDNA z wolną grupą
3’OH oraz synteza DNA w obrębie inwazyjnej
nici.

■Etap 4. Inwazja drugiej nici ssDNA.
■Etap 5. Naprawa luk i ligacja.
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Proces rekombinacji homologicznej jest katalizowany przez enzym,
rekombinazę oraz regulowany przez mediatory rekombinacji.

Zaburzenia w procesie rekombinacji prowadzą do zaburzeń cyklu
komórkowego, destabilizacji genomu oraz nowotworów.

Regulacja rekombinacji
■Rad52: koduje białko łączące

się z ssDNA, niezbędne do c/o
oraz segregacji chromosomów
w mejozie.

■DMC1: koduje rekombinazę
specyficzną dla mejozy, u
człowieka występuje w
postaci oktameru, występuje
w postaci aktywnej i
nieaktywnej.

■RPA: białko replikacyjne A,
hamuje rekombinację.

■BRC2: łączy się z ssDNA
ułatwiając działanie Rad52 lub
DMC1.

2. Sprzężenie genów: crossing-over

Rekombinaza
aktywna

ssDNA

DMC1

Rekombinaza
nieaktywna

Filament pokryty pierścieniami DCM1
(strzałki). Forma ta jest nieaktywna..

Aktywna forma DMC1 u człowieka. Strzałka
wskazuje filamenty pokryte DCM1.

Sung i Klein 2006

Miarą sprzężenia genów jest częstość rekombinacji mierzona
częstością rekombinantów w potomstwie.

Częstość rekombinantów odpowiadająca 1% określana jest mianem 1 cM
(centymorgana). Centymorgany to miara odległości genetycznej.

2. Sprzężenie genów: odległość genetyczna

Częstość rekombinacji
możemy obliczyć w
krzyżówce testowej:
krzyżowanie heterozygoty z
homozygotą recesywną.

AB/ab ab/abx

AB ab Ab aB

Gamety
rodzicielskie

Gamety
zrekombinowane

Heterozygota
wytwarza

4 typy gamet

ab

Potomstwo i liczebność

AB/ab

130

ab/ab

140

Ab/ab

17

aB/ab

13

Fenotypy
rodzicielskie

Fenotypy
zrekombinowane

Częstość rekombinantów:
 17+13/130+140+17+13
 30/300
 0,1 = 10%
Odległość genetyczna wynosi 10 jm

Odległość genetyczna 10 jm oznacza:
 gamety zrekombinowane stanowią 10% czyli jeżeli mamy

dwie gamety zrekombinowane to każda występuje z
częstością 5% (0,05)

 gamety rodzicielskie stanowią 90% czyli dla dwóch
gamet, każda występuje z częstością 45% (0,45).
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Sprzężenie genów można zidentyfikować w wyniku analizy
rodowodów.

Wykorzystanie rodowodów do analizy sprzężeń jest nieefektywne, gdyż
trudno znaleźć rodowody, w których segregują różne markery genetyczne.

Zespół paznokieć-rzepka
(dominująca) – N, n

■Pokolenie I: kobieta ma grupę
krwi B oraz zespół paznokieć
rzepka, mężczyzna grupa O.

■W potomstwie pojawiają się
osoby chore, ale mężczyzna
pochodził z rodziny
nieobciążonej, choroba również
nie wystąpiła w rodzinie
kobiety, a więc zaszła mutacja.

■Pokolenie I: osoba chora ma
grupę krwi B, a osoba zdrowa 0.

■Pokolenie II: osoby zdrowe z
grupą B i chore z grupą 0 to
rekombinanty.

2. Sprzężenie genów: odległość genetyczna

Sprzężenie genu
warunkującego zespół
paznokieć-rzepka z
układem grup krwi
AB0

0B

B B B 0 0 0 B B0 0

I.

II.

NIB/ni ni/ni

NIB/ni
nIB/ni

ni/ni
Ni/ni

ni/niNIB/ni
NIB/ni

ni/ni ni/ni

zdrowy,
grupa B

chory,
grupa 0

zdrowy,
grupa B

nIB/ni

 Liczba rekombinantów: 3
 Odległość: 3/10 x 100% = 30% = 30 jm

Metody asocjacyjne polegają na poszukiwaniu korelacji między
cechą (chorobą) a zmiennością genetyczną.

Podstawą GWAS i BSA jest założenie nie, że korelacja między markerem a
cechą jest wynikiem sprzężenia. Jednakże nie jest to regułą dlatego GWAS

i BSA nie zastępują metod genetycznych analizy sprzężeń.

GWAS: „genome wide association
studies”

■GWAS jest modyfikacją metody
BSA (bulk segregant analysis)
stosowaną od lat w hodowli roślin
i zwierząt.

■GWAS i BSA polegają na podziale
badanej populacji na dwie grupy
pod względem danej cechy, np.
obecność i brak choroby.

■Badane grupy analizuje się pod
względem dużej liczby markerów
skanujących genom (np. SNP).

■Różnica w obecności (BSA) lub
częstości (GWAS) markerów
wskazuje na korelację.

2. Sprzężenie genów: badania asocjacyjne

Miejsca insercji
transpozonów, 1 i 2:
normalny wzrost, 3-4:
karłowatość.

Strzałka wskazuje różnicę
między osobnikami o
normalnym wzroście
(obecność markera) i
karłowymi (brak markera).
Pozostałe markery występują
u obu lub są losowo
rozmieszczone.

Marker powinien
zostać zwalidowany
na dużej liczbie
osobników. BSA
wymaga bezwzględnej
obecności lub braku
markera. GWAS
wymaga różnicy
istotnej statystycznie.

1 2 3 4
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W praktyce tworzy się mapę SNPs i poszukuje markerów
sprzężonych z cechą w fazie skupionej (coupling, np. AB i ab).

SNPs, które występują statystycznie częściej w przypadku osób
posiadających cechę (chorobę) są określane jako „ryzykowne locus”.

Zastosowania GWAS
■Cechy i choroby o podłożu

wielogenowym. Identyfikuje się
polimorfizm SNP w genach oraz
elementach regulatorowych.

■Katalog badań asocjacyjnych
znajduje na serwerze EBI.

2. Sprzężenie genów: badania asocjacyjne

Zrzut ekranu ze stroną startową katalogu
GWAS. Fragment pełnego katalogu badań asocjacyjnych. Różne

kolory oznaczają różne choroby.

W katalogu GWAS zdeponowano dane SNPs skorelowane z 57 691,
w  tym 25% (14 359 SNPs) dotyczy chorób.

2. Sprzężenie genów: badania asocjacyjne

Udział SNPs dotyczących cech
ilościowych (zielone), chorób (czerwone)
oraz procesów biologicznych
(niebieskie) w ogólnej liczbie SNPs
zidentyfikowanych w GWAS. Żółty kolor
to inne cechy. Wykres czerwony
przedstawia różne typy chorób, dla
których zidentyfikowano korelację z
polimorfizmem SNP. Wykres zielony
cechy ilościowe, dla których
stwierdzono korelację z polimorfizmem
SNPs (lipiec 2021).

25%
choroby

67%
cechy ilościowe

4% 4%

0,0
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25,0
Procent [%]

Ch. uk.
pokarm.

Ch.
serca

Ch.
metabol.
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378 625 2 051 438

10 317

3 047 1 517
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W bazie GWAS zdeponowano dane otrzymane na podstawie badań
110 mln. osób oraz 4 655 analiz.

Większość danych w bazie GWAS dotyczy osób pochodzenia europejskiego.
Populacje afrykańska i azjatycka są niedoreprezentowane.

2. Sprzężenie genów: badania asocjacyjne

GWAS catalog 2021.

Wśród osób, u których prowadzono
GWAS, 78% stanowią osoby
pochodzenia europejskiego.

Wśród badań GWAS, 49% jest
dotyczy populacji europejskiej.
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Mapa genetyczna to liniowy układ genów na chromosomach wraz z
podaniem odległości w jednostkach mapowych (cM)

Mapa genetyczna sporządzona jest na podstawie częstości crossing-over,
co pozwala na oszacowanie częstości fenotypów w potomstwie.

■Geny zlokalizowane blisko siebie
na mapie będą dziedziczyły się
wspólnie z wysokim
prawdopodobieństwem.

■Mapy genetyczne pozwalają na
identyfikację genów
odpowiedzialnych za rzadkie,
jednogenowe choroby.

■Mapy genetyczne umożliwiają
identyfikację regionów
chromosomów odpowiedzialnych
za cechy ilościowe.

■Mapa genetyczna wymaga
dostępności wielu polimorficznych
markerów genetycznych.

3. Mapowanie genomu: mapy genetyczne

Klasyczna mapa sprzężeń dla chromosomu X
człowieka.  Naniesione są markery genetyczne
oraz częstość rekombinacji.

Marker genetyczny: cecha
uwarunkowana jednogenowo, nie
podlegająca epistazie oraz wpływom
środowiskowym. Może to być fragment
DNA, białko etc.

Zintegrowane mapy genetyczne pozwalają na identyfikację wzorów
zmienności charakterystycznej dla populacji ludzkich.

Regiony zmienne, zwłaszcza duże insercje i delecje najczęściej sąsiadują z
elementami transpozonowymi typu LINE1

Wzory zmienności na podstawie
mapowania 26 populacji

■Zdefiniowano 55 loci (67 Mbp.) ze
złożonymi wzorami zmienności
zlokalizowanych głównie:
w regionach subtelomerowych;
w regionach centromerowych;
w obszarach bogatych w
tandemowe powtórzenia.

■Zidentyfikowano paralogiczne
bloki na chromosomach 6p, 7p i
15q.

■Zidentyfikowano 60 Mbp., które
nie były obecne w genomie
referencyjnym.

3. Mapowanie genomu: mapy genetyczne

Levy-Sakin et al. 2016

Paralogiczne  bloki na chromosomie 6p i 15q. Żółty kolor to
mapa konsensusowa dla 26 populacji. Nad chromosomem
pokazano bloki paralogiczne. Chromosom genomu
referencyjnego  pokazany jest na żołto.
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Mapa fizyczna przedstawia lokalizację danej sekwencji/genu na
chromosomie.

Prążki G i R reprezentują strukturę domen i są konsekwencją różnic w
strukturze chromosomu.

Mapy cytogenetyczne
■Lokalizują pozycję danej

sekwencji/genu w obrębie
prążków uzyskanych przy
pomocy barwników:
prążki G – Giemsa
prążki R – odwrotność
prążków G;
prążki C – zawierają
obszary
heterochromatynowe;
prązki Q – kwinakryna,
ekwiwalent prążków G.

■Prążki G i R umożliwiają
identyfikację chromosomów
oraz aberracji strukturalnych.

3. Mapowanie genomu: mapy fizyczne

Prążkowanie G chromosomu 11, od lewej:
rozdzielczość 350 (metafaza), 550 i 850
(profaza).

Prążki numerowane są od
centromeru,  rosnąco, w
kierunku ramion, np.
11p15 to 15 prążek na
ramieniu krótkim chr. 11.
Jeżeli prążek widoczny w
małej rozdzielczości jest
dzielony w rozdzielczości
wyższej wówczas
zapisuje się go jako, np.
11p15.1

Pojedynczy prążek
to:
 7-10 Mbp przy

rozdzielczości
300;

 1,5 Mbp przy
rozdzielczości
2000.

FISH: hybrydyzacja sond znakowanych fluorescencyjnie z
sekwencjami komplementarnymi na chromosomach.

FISH (Fluorescence in situ hybridization) umożliwia lokalizację i
wizualizację sekwencji na chromosomach (preparatach cytogenetycznych).

FISH: przykładowe odmiany
■AMC-FISH: jednoczesna

identyfikacja różnych aberracji
strukturalnych w spermie.

■catFISH: oparta o RNA-FISH,
służy do badania ekspresji i
interakcji w neuronach podczas
czynności kognitywnych.

■CO-FISH: wykorzystuje ssDNA,
pozwala określić orientację
tandemowych powtórzeń.

■Comet-FISH: pozwala na analizę
podatności DNA na uszkodzenia.

■GISH: genomowa hybrydyzacja
służy do analizy porównawczej
różnych gatunków.

3. Mapowanie genomu: mapy fizyczne

Hybrydyzacja genomu  wiewiórecznika i zebry górskiej z sondami dla
chr. 7 i chr. 16 człowieka.   Kolor niebieski  świadczy o homologii,
strzałki wskazują chromosomy hybrydyzujące zarówno z sondą dla chr.
7 oraz chr. 16 co świadczy o rearanżacjach w trakcie ewolucji kariotypu
ludzkiego (Richar et al. 2021).

Chr. 7, wiewiórecznik Chr. 7, zebra górska

Chr. 16, wiewiórecznik Chr. 16, zebra górska
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Mapa fizyczna sekwencji przedstawia bezwzględną pozycję na
chromosomie w liczbie nukleotydów.

Odległość fizyczna podana w liczbie nukleotydów nie informuje o częstości
pojawiania się rekombinantów w potomstwie.

Odległość fizyczna a odległość
genetyczna

■Częstość crossing-over nie jest
stała wzdłuż chromosomu
dlatego odległość genetyczna i
fizyczna nie są zamienne.

■W pobliżu centromerów
częstość c/o jest niska, co
powoduje, że 1 cM może
odpowiadać znacznej
odległości fizycznej.

■Na końcach chromosomów 1
cM odpowiada mniejszej
odległości fizycznej niż w
pobliżu centromerów.

3. Mapowanie genomu: mapy fizyczne

Zależność między mapą genetyczną, cytogenetyczną
i fizyczną opartą o liczbę nukleotydów.

1. Genetyka człowieka
Historia i współczesność
Genom człowieka w liczbach

2. Sprzężenia genów
Sprzężenie genów: definicja
Mechanizm crossing-over
Odległość genetyczna
Badania asocjacyjne

3. Mapowanie genomu
Mapy genetyczne
Mapy fizyczne

4. Determinacja płci
Chromosomy płci
Ewolucja chromosomów płci

Genetyka człowieka
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Determinacja płci: proces, który prowadzi do powstania płci. Może
on być uwarunkowany genetycznie lub środowiskowo.

Dymorfizm płciowy: obecność płci męskiej i żeńskiej.

Determinacja płci u człowieka
■Związana z obecnością

chromosomów płci:
XX u płci żeńskiej;
XY u płci męskiej.

■Płeć męska człowieka,
podobnie jak innych ssaków
łożyskowych jest związana z
obecnością chromosomu Y
(dominujący).

■Na chromosomie Y
zlokalizowany jest gen SRY,
który odpowiada za produkcję
czynnika determinującego
rozwój jąder (TDF).

4. Determinacja płci: chromosomy płci

Kariotyp
prawidłowy:
mężczyzna

Mutacje w regionie SRY prowadzą do
niezgodności pomiędzy płcią a układem
chromosomów.

X

Y

SRY

X X

SRY

Mężczyzna XX,
insercja genu
SRY do chr. X

X

Y

delecja
SRY

Kobieta XY,
delecja genu

SRY.

Dymorfizm płciowy prowadzi do braku równowagi związanej z różną
liczbą chromosomów X i różną liczbą kopii genów u obu płci.

Nieaktywny stan chromosomu X utrzymywany jest podczas wszystkich
podziałów mitotycznych na skutek zahamowania replikacji.

Kompensacja różnic wynikających
z dymorfizmu płciowego

■Wyższy poziom transkrypcji
genów zlokalizowanych na X.

■ Inaktywacja jednego z
chromosomów X  (XCI), co
prowadzi do pozornej
hemizygotyczności i
mozaikowatości organizmu:
jedna połowa komórek ma
aktywny mateczny X, druga –
ojcowski X;
zachodzi w wyniku sekwencji
modyfikacji epigenetycznych
prowadzących do inaktywacji.

4. Determinacja płci: chromosomy płci

Morey i Avner 2017

Chromosomy płci
człowieka.

A. Dwa aktywne chr. X. B.
Jeden aktywny X.

A B

Etapy inaktywacji X
 Inicjacja: utrata czynników pluripotencji,

parowanie chr. X, okręślenie liczby X.
 Rozprzestrzenienie i stabilizacja: akumulacja

transkryptu Xist, przyłączenie represora PRC,
wyciszenie genów, relokacja wyciszonych
genów do obszaru Xist.

 Utrzymanie: zwiększenie liczby histonu
makroH2A, metylacja DNA.
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Chromosomy płci są zaangażowane w odpowiedź immunologiczną,
estrogeny są aktywatorami odpowiedzi, testosteron – represorem.

Kobiety wykazują większą odporność na patogeny wirusowe, bakteryjne i
grzybicze, ale także większą podatność na choroby autoimmunologiczne.

Różnice w podatności na
choroby zakaźne

■Większa podatność u
mężczyzn:
borelioza,
cholera,
grzybicze zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych,
leishmanioza,
grypa,
WZW C.

■Większa podatność u kobiet:
bakteremia (E. coli);
tasiemczyca.

4. Determinacja płci: chromosomy płci

Schurz et al., 2019

Receptory TLR (Toll-like)  - kluczowe w odpowiedzi
immunologicznej.   Model rozpoznawania ligandów.

Na chr. X zlokalizowane jest 10% sekwencji prowadzących do
miRNA (strzałki). na zielono zaznaczono geny związane z
odpowiedzią immunologiczną  nieswoistą i swoistą. XIC: centrum
inanktywacji chromosomu X.

Ludzki chromosom Y jest akrocentryczny. Zawiera geny niezbędne
do rozwoju jąder oraz inicjacji i utrzymania spermatogenezy.

Ze względu na zróżnicowanie chromosomów X i Y, nie występuje między
nimi rekombinacja za wyjątkiem regionów PAR.

Budowa chromosomu Y
■PAR1 i PAR2: regiony

pseudoautosomalne homologiczne
do chr. X.

■Region euchromatynowy wraz z
centromerem: sekwencje
pochodzące z X (X-transposed) z
elementami LINE1.

■Czynnik azoospermii (AZF):
delecje w tym regionie powodują
bezpłodność:
AZFa - 4 geny;
AZFb – gen RBMY,
AZFc – geny kończące
spermatogenezę

4. Determinacja płci: chromosomy płci, Y

Colaco i Modi 2018

PAR1

M
SE

: r
eg

io
n 

sp
ec

yf
ic

zn
y

PAR2

p: ramię krótkie,
euchromatyna

q: ramię długie,
euchromatyna

q: ramię długie,
heterochromatyna

centrometr

PLCXD1, GTPBP6, PPP2R3B. SHOX,
CRLF2. CSF2RA, IL3RA, SLC25A6,
ASMTL, F2RYB, AKAP17A, ASMT,
DHRSX, ZBED1. CD99, XG

VAMPt, IL9R, HSPRY3, SYBL1,
CXYorf1

SRY, RPS4Y1, ZFY, TGIF2LY,
PCDH11Y, TSPY2, AMELY, TBL1Y,
TSPY4, TSPY8, TSPY3, TSPY1,
TSPY10

USPY9, DDX3Y, UTY, TB4Y

AZ
Fa

AZ
Fb

AZ
Fc
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Chromosom Y zawiera 227 genów, z czego 29 (10%) w regionach
pseudoautosomalnych, PAR1 i PAR2.

4. Determinacja płci: chromosomy płci, Y

Colaco i Modi 2018

Gen Nazwa Lokalizacja Funkcja

ASMT Acetyserotonino O-
metyltransferaza PAR1 Reakcje związane z przemianami

melatoniny.

XE7 X-escape PAR1 Element spliseosomu, regulacja
alternatywnego splicingu mRNA

SHOX Gen karłowatości PAR1 Czynnik transkrypcyjny

SRY Region
determinujący płeć Yp11.2 Determinuje rozwój jąder

AMELY Amelogenina Y Yp11.2 Rozwój szkliwa zębowego,
homolog jest na chr. X

DBY Dead box helikaza 3 Yq11.221 Helikaza RNA

DAZ1 Yq11.223 Białko wiążące RNA (RBP)

SYBL1 Synaptobrewina PAR2 Białko transmembranowe, rozwój
synaps.

Około 33% chromosomu X człowieka stanowią retrotranspozony
LINE. Prawdopodobnie uczestniczą one w  inaktywacji X.

Sekwencje transpozonowe stanowią 56% chromosomu X.

Geny w chromosomie X
■1098 genów, gęstość 7,1:
699 – znane geny;
132 – ORF;
267 – potencjalne transkrypty.

■700 pseudogenów, gęstość 4,6:
644 – podlegają obróbce;
106 – nie podlega obróbce.

■Gęstość genów jest mała, co
wynika z:
niskiej gęstości genów u
autosomalnego przodka X;
zachodzącego procesu
transpozycji.

4. Determinacja płci: chromosomy płci, X

Ross et al. 2005

Pericentromeryczne obszary Xp i Xq. Region pericentrometryczny
zawiera liczne sekwencje powtarzalne (czarne), w obrębie ramion
- sekwencje powtarzalne są rzadkie, mimo obecności licznych
elementów LINE.
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Chromosomy płci ssaków X i Y, w tym człowieka, wyewoluowały
z autosomów około 300 mln. lat temu.

W chromosomie Y pozostało jedynie 3% genów, przy czym ich utrata
szczególnie szybko przebiegała w ciągu ostatnich 25 mln. lat.

■Chromosomy X i Y ssaków
wyewoluowały z autosomów
poprzez różnicowanie, utratę
genów oraz akumulację genów
związanych z reprodukcją.

■Utrata genów była efektem
selekcji ukierunkowanej na
zachowanie balansu pomiędzy
X i Y. Balans wpływa na
transkrypcję, translację i
stabilność białek.

■Chromosomy X i Y zawierają
nowe geny odpowiedzialne za
funkcjonowanie jąder, które
nie były obecne w pierwotnych
autosomach.

4. Determinacja płci: ewolucja

Bellot et al., 2014.

Ewolucja chromosomów płci u ssaków.

Owod-
niowce

Ssaki
żywo-
rodne

Łożys-
kowce

Człowiek
Szympans
Rezus

Małpy

Autosomy X, Y Inwersja Fuzja Inwersja Inwersja Inwersja

Chromosomy płci ssaków nie są homologiczne do chromosomów płci
ptaków, ale są homologiczne do autosomów ptaków.

Pomiędzy proto-chromosomami płci powstała bariera dla rekombinacji,
doszło do akumulacji mutacji w chr. Y i w efekcie jego degeneracji.

Autosomalne pochodzenie
chromosomów płci ssaków

■Około 30 regionów jest
homologicznych między chr. Xq
człowieka oraz chr. 4p kury.

■Większość Xp, w tym region
pseudoautosomalny PAR1 jest
homologiczna do bloku na chr. 1
kury.

■Pochodzenie regionu
centromerowego nie jest znane,
w regionie tym występuje
antygen CT (cancer-testis), który
podlega ekspresji w
nowotworach. Normalna
ekspresja CT zachodzi w jądrach.

4. Determinacja płci: ewolucja

Homologia między autosomami (chr. 1 i chr. 4 kur) oraz
chromosomami płci ssaków, dowodzi pochodzenia
chromosomów płci od autosomów. Różowy kolor pokazuje
ortologii na chr. X człowieka oraz chr.1  kury.

Ross et al. 2005
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Konserwatywne regiony chromosomu X (XCR) obejmują całe długie
ramię, które pochodzi od proto-chromosomu X

Utrata rekombinacji między X i Y związana była ze stopniową migracją
regionu PABX w kierunku dystalnym 38-44 oraz 29-32 mln. lat temu.

Różnicowanie X i Y
■Początkowo w obu chromosomach

był duży region
pseudoatosomalny, związany z
obecnością elementów XAR, YAR.

■XAR: region, który powstał w
wyniku translokacji z innego
autosomu około 105 mln. lat temu.

■Homologia między XAR i YAR jest
utrzymana tylko na 6 Mbp w
regionie granicznym PABX.

■YAR uległ fragmentacji, homologie
do XAR obejmują małe wyspy
wokół genów.

■XTR to duplikacja fragmentu
przeniesionego z X.

4. Determinacja płci: ewolucja

Homologia między
chromosomami  płci
u człowieka. Chr. X i Y
człowieka są po lewej
i prawej. Na szaro
zaznaczono region
heterochromatynowy
w chromosomie Y. Na
różowo zaznaczono
regiony
pseudoautosomalne,
w chr. X i Y wraz z
PABX. Odpowiednie
kolory oznaczają
regiony
homologiczne. XAR
obejmuje znaczną
część Xq (czerwona
linia). Czerwone cyfry
na Y oznaczają
homologi XAR
przeniesione z Yp na
Yq. .

Ross et al. 2005

Geny amplikonowe: specyficzne dla jąder, homogeniczne w 99% na
skutek duplikacji małych regionów, występują w wielu kopiach.

Geny amplikonowe uważane są za geny „specjacji” u ssaków, podlegają
szybkiej ewolucji i wykazują dużą zmienność międzygatunkową.

Geny amplikonowe u człowieka
■9 rodzin genów amplikonowych.
■Zlokalizowane na chr. Y.
■Sekwencje palindromowe z

krótkimi unikalnymi spacerami.
■Ekspresja w jądrach, duża

tolerancja zależności poziomu
ekspresji od liczby kopii.

■Przyczyny zachowania tych
genów na chr. Y są niejasne:
mogą umożliwiać konwersję
genów, która rekompensuje
brak rekombinacji;
podlegają procesowi
„neofunkcjonalizacji”.

4. Determinacja płci: ewolucja

Vegesna et al., 2019

Porównanie liczby kopii (góra) i ekspresji (dół) trzech rodzin
genów amplikonowych w halogrupach: E: afrykańskiej, I:
europejskiej, J: zachodnio-azjatyckiej, R: europejska II. Różnice
pomiędzy haplogrupami obserwowano dla liczby kopii BPY2 , i
DAZ. Haplogrupa afrykańska i zachodnio-azjatycka mają mniej
kopii, ale nie przekłada się to na ekspresję. Dla PRY nie wykazano
różnic w liczbie kopii i ekspresji między haplogrupami.
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Piśmiennictwo

1. Genetyka człowieka
 Jakie jest podobieństwo sekwencji człowieka z sekwencjami innych

organizmów?
 Jaka jest pozycja genetyki człowieka w naukach biologicznych?
 Proszę podać cele genetyki człowieka.
 Proszę omówić chorobę, dla której jako pierwszej zidentyfikowano

sposób dziedziczenia.
 Jak nazywa się choroba, dla której stwierdzono autosomalne

dziedziczenie recesywne w 1954 r.
 Który z typów dziedziczenia chorób u człowieka wykryto wcześnie –

autosomalne recesywne czy sprzężone z płcią? Proszę uzasadnić
odpowiedź.

 Kiedy podano pierwszą sekwencję genomu ludzkiego?
 Proszę wymienić osiągnięcia genetyki molekularnej i genomiki

wykorzystywane w genetyce człowieka.
 Proszę podać liczbę genów u człowieka i ich średnią  gęstość.
 Proszę porównać wielkość genomu człowieka z genomem E. coli,

drożdzy i pszenicy.
2. Sprzężenie genów, definicja

 Z czego wynika sprzężenie genów?
 Jak rozpoznajemy sprzężenie genów?
 Z czego wynika sprzężenie częściowe?

Zagadnienia: 1-2
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3. Sprzężenie genów, crossing over
 Jak zbudowany jest kompleks synaptonemalny?
 Proszę zdefiniować mejotyczny crossing-over.
 Kiedy powstaje kompleks synaptonemalny?
 Jakie procesy wykorzystywane są w crossing-over?
 Proszę omówić etapy crossing-over.
 Jaką funkcję pełni rekombinaza?
 Proszę podać gen, który koduje białko lączące się z ssDNA?
 Jaką formę przybiera produkt genu DMC1?
 Jaką funkcję pełni gen BRC2 w procesie rekombinacji?

4. Sprzężenie genów, odległość genetyczna
 Jak mierzymy odległość genetyczną?
 Odległość genetyczna między genami A i B wynosi 20 jm. Geny są

sprzężone w układzie rozproszonym (repulsion). Proszę podać ile
gamet ab wytworzy heterozygota AaBb przy założeniu, że wszystkich
gamet jest 1000?

 Jakie genotypy należałoby skrzyżować, aby łatwo obliczyć częstość
rekombinacji?

 Co to jest krzyżówka testowa?
 Czy sprzężenie genów można zidentyfikować w analizie rodowodów?

Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Jak dziedziczy się zespół paznokieć-rzepka?

Zagadnienia: 3-4

5. Sprzężenie genów, badania asocjacyjne
 Jakie metody wykorzystujemy w celu poszukiwania korelacji między

cechą a zmiennością genetyczną?
 Czym różni się GWAS od BSA?
 Dwie populacje (po 100 osób), które różnią się wzrostem (wysoki i

niski) przebadano przy pomocy GWAS z wykorzystaniem SNP. W
populacji wysokiej wystąpił SNP, którego nie było w populacji niskiej.
Czy zaobserwowana korelacja świadczy o sprzężeniu genów? Proszę
uzasadnić.

 Jakie jest zastosowanie GWAS w genetyce człowieka?
 Co oznacza pojęcie „ryzykowne locus”?
 Jakie zastosowanie ma katalog GWAS?
 Jakich cech dotyczą najczęściej identyfikowane SNP w badaniach

asocjacyjnych?
 Dla jakiego typu chorób najczęściej identyfikowano korelację z SNP?
 Proszę wymienić ograniczenia bazy GWAS?

6. Mapowanie genomu, mapy genetyczne
 Czym charakteryzuje się mapa genetyczna?
 Jaki jest związek między mapą genetyczną a mapą sprzężeń?
 Jakie zjawisko wykorzystuje się w tworzeniu map genetycznych?
 Geny A i B leżą w odległości 10 jm, natomiast geny C i D w odległości

5 jm. Dla których genów zaobserwujemy więcej form rodzicielskich w
potomstwie krzyżówki testowej?

Zagadnienia: 5-6
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6. Sprzężenie genów, mapy genetyczne, cd.
 Jakie mapy wykorzystano do identyfikowania wzorów zmienności

populacji ludzkich?
 Z jakimy elementami genetycznymi związane są najczęściej regiony

zmienne?
 W jakich regionach chromosomów najczęściej zlokalizowane są

złożone wzory zmienności?
7. Sprzężenie genów, mapy fizyczne

 Jakie typy map fizycznych wyróżniamy?
 Jakie elementy wyróżnia się na mapie cytogenetycznej?
 Który typ prążków umożliwia identyfikację chromosomów?
 Jaka jest zależność między prążkami G i R i Q?
 Jaka jest zasada numeracji prążków na mapie cytogenetycznej?
 Na czym polega FISH?
 Proszę scharakteryzować różne odmiany FISH?
 Co to jest i do czego służy GISH?
 Czy odległość genetyczna zawsze odpowiada takiej samej liczbie par

zasad? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Czy 1 cM w pobliży centromeru to taka sama liczba nukleotydów jak 1

cM w pobliżu końców ramion? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Czy na podstawie odległości fizycznej między genem i warunkującym

grupę krwi oraz genem choroby a można wnioskować o
prawdopodobieństwie pojawienia się w potomstwie się choroby a?

Zagadnienia: 6-7

8. Determinacja płci, chromosomy płci.
 Na czym polega dymorfizm płciowy i jakie są jego efekty na poziomie

genetycznym?
 Jaki czynnik pełni decydującą rolę w powstaniu płci u człowieka?
 Kiedy dochodzi do niezgodności płci z układem chromosomów?
 Czy osoba XX może być mężczyzną? Proszę uzasadnić.
 Jak kompensowana jest nierównowaga genetyczna wynikająca z

dymorfizmu płciowego?
 Proszę krótko opisać etapy inaktywacji jednego z chromosomów X.
 Z czego wynika mozaikowatość komórek somatycznych u kobiet?
 Z czego wynika różna odporność kobiet i mężczyzn na choroby

zakaźne?
 Dlaczego u kobiet częściej obserwuje się choroby

autoimmunologiczne?
9. Determinacja płci, chromosom Y

 Jakie regiony wyróżniamy w chromosomie Y?
 Jaką funkcję pełnią regiony PAR?
 Jakie elementy znajdują się w regionach euchromatynowych

chromosomu Y?
 Z jakimi zaburzeniami wiąże się delecja w regionie AZF?
 Ile genów zlokalizowanych jest w chromosomie Y/
 Na którym ramieniu Y występuje gen odpowiedzialny za rozwój

szkliwa zębowego?

Zagadnienia: 8-9
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10. Determinacja płci, chromosom X.
 Na czym polega dymorfizm płciowy i jakie są jego efekty na poziomie

genetycznym?
 Jakie sekwencje przeważają w chromosomie X?
 Ile genów zawiera chromosom X?
 Jaka jest prawdopodobna funkcja LINE w chromosomie X?
 W jakim regionie chromosomu X zlokalizowana jest większość

sekwencji powtarzalnych?
11.Chromosomy płci, ewolucja

 Czy chromosomy płci ptaków i ssaków są homologiczne? Proszę
uzasadnić odpowiedź.

 Jakie procesy zachodziły podczas ewolucji chromosomów płci ssaków?
 Proszę podać regiony chromosomów płci człowieka homologiczne do

odpowiednich regionów chromosomów u kur.
 Jaki jest efekt powstania bariery rekombinacyjnej między

chromosomami X i Y?
 Jaką funkcję odegrał region PABX w utracie rekombinacji między X i Y?
 Jakie jest pochodzenie regionu XAR?
 Co się stało z regionem homologicznym do XAR w przypadku Y?
 Czym jest region XTR w chromosomie Y?
 Co to są geny amplikonowe, gdzie występują i jaką funkcję pełnią?
 Które geny na chromosomie Y uważane są za geny specjacji?
 Proszę omówić zróżnicowanie genów amplikonowych w haplogrupach?

Zagadnienia: 10-11
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