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Ćwiczenie C06a: Mutacje

Mutacje punktowe na poziomie DNA i białka.
Mutacje punktowe a ewolucja diety człowieka.
Mutacje chromosomowe strukturalne.
Mutacje chromosomowe liczbowe i ich rola w
powstawaniu gatunków.

Kornelia Polok
1. Mutacje punktowe na poziomie DNA i białka
1.1. Definicja i podział mutacji
Mutacje są źródłem zmienności genetycznej. Bez mutacji nie byłoby ewolucji, gdyż geny
występowałyby tylko w jednej postaci. Mutacje są losowe, nie wiadomo kiedy zajdą. Mutacje
występują u wszystkich grup organizmów żywych oraz wirusów. Mutacje mogą wystąpić w
dowolnej komórce i na dowolnym etapie rozwoju organizmu wielokomórkowego. Tylko mutacje
powstałe w komórkach szlaku płciowego mogą być przekazane
kolejnym pokoleniom.

Mutacje to zmiany dziedziczne w materiale genetycznym, które
dostarczają nowej zmienności genetycznej niezbędnej do ewolucji.
Mutageneza to proces, który prowadzi do powstania mutacji. Mutant to
organizm, u którego występuje mutacja.

1.1.1. Podział mutacji ze względu na miejsce powstania.

Mutacje w komórkach szlaku płciowego:
•
•
•

nie występują u rodziców;
przekazywane są następnym pokoleniom;
mogą wystąpić na dowolnym etapie wytwarzania
komórek rozrodczych.
Rys. 1.1a. Mutacje w komórkach
szlaku płciowego: u grochu (góra)
oraz jęczmienia, mutacja wst (dół).
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Mutacje somatyczne:
• występują w komórkach somatycznych;
• nie są przekazywane potomstwu;
• prowadzą do powstania chimer.
1.1.2. Podział mutacji ze względu na czynnik wywołujący
mutacje
Mutacje spontaniczne: powstają w wyniku błędów
naturalnych procesów biologicznych, np. replikacji
DNA.
Mutacje indukowane: powstają pod wpływem
czynników fizycznych lub chemicznych, które określa
się mianem mutagenu.
Mutacje
insercyjne:
wynikają
z
mobilizacji
transpozonów,
mogą
być
spontaniczne
lub
indukowane.
1.1.3. Podział mutacji ze względu na wielkość zmiany.

Mutacje punktowe: mutacje dotyczące pojedynczych
nukleotydów w sekwencji DNA. Określamy je na
poziomie DNA lub na poziomie białka.
Mutacje chromosomowe: zmiany struktury lub liczby
chromosomów.

Rys. 1.1b. Mutacje somatyczne u
koni (po lewej) i u grochu (po
prawej).

1.2. Podział mutacji punktowych
1.2.1. Substytucje to zamiany nukleotydów w obrębie pary zasad.
Na poziomie DNA substytucje dzielimy na:

tranzycje czyli zamiana nukleotydów zawierających ten sam typ zasady azotowej — w obrębie
pirymidyn (CT) lub w obrębie puryn (AG);
transwersje: czyli zamiana nukleotydów zawierających zasady należące do różnych grup, np.
zamiana pirymidyny w purynę (CA; CG; TA, TG) lub puryny w pirymidynę (AC, AT,
GC, GT).
Na poziomie białka substytucje mogą przejawiać się jako:

mutacje synonimiczne — substytucja nukleotydu prowadzi do powstania kodonu, który koduje
ten sam aminokwas, nie zmienia się łańcuch polinukleotydowy;
mutacje niesynonimiczne — substytucja nukleotydów prowadzi do powstania kodonu, który
koduje inny aminokwas, zmienia się łańcuch polinukleotydowy;
• mutacja zmiany sensu: w wyniku zamiany aminokwasu powstaje inny łańcuch
polinukletydowy;
• mutacja nonsensowna: kodon odpowiadający za aminokwas zamienia się w kodon STOP
czyli UAA, UAG, UGA; powoduje to skrócenie łańcucha polinukleotydowego.
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1.2.2. Insercja/delecja (in-del)
 Insercja to wstawieniu nukleotydu do łańcucha DNA.
 Delecja to usunięcie nukleotydu z łańcucha DNA.
Insercje i delecje prowadzą do zmiany ramki odczytu, co oznacza, że na prawo od miejsca
mutacji wszystkie aminokwasy są zmienione.
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1.3. Szacowanie częstości mutacji punktowych
1.3.1. Wyjaśnienia
Dawki promieniowania jonizującego podawane są często w rentgenach (R), które mierzą
jonizację w określonych warunkach. Jeden rentgen to ilość promieniowania, która
produkuje 2.083 x 109 par jonów w 1 cm3 powietrza w warunkach normalnych. Dawki
podawane w rentgenach są wygodne, gdyż nie zależą od czasu oraz częstość
generowanych mutacji wrasta liniowo wraz ze wzrostem dawki.
Częstość mutacji zawsze wzrasta wraz ze wzrostem dawki promieniowania.
Napromieniowanie plemników Drosophila melanogaster powoduje wzrost częstości mutacji
punktowych o 3% na każde 1000 R. Przykładowo, wzrost częstości mutacji dla 2000 R
wyniesie 6%.
1.3.2. Ocena częstości mutacji w wybranych genach Drosophila melanogaster.
W tabeli 1 przedstawiono częstość mutowania niektórych genów u Drosophila melanogaster.
A. Oblicz częstość mutacji po napromieniowaniu plemników samca D. melanogaster
promieniowaniem X. Wszystkie cechy u napromieniowywanego samca były dzikie.
B. Zaznacz, które z nowopowstałych mutacji pojawią się w potomstwie uzyskanym
z napromieniowanych plemników.
Tabela 1. Częstość mutacji w wybranych genach D. melanogaster: mutacje spontaniczne i indukowane.
Gen

Hex

Częstość mutacji
spontanicznych
11,57 x 10-6

Dziedziczenie

Dawka
1 500 R

Heksokinaza,
Kodominujące, chr. 1

p

8,75 x 10-6

Oczy brzoskwiniowe,
recesywne, chr. X

Lobe

20,00 x 10-6

Oczy zredukowane,
dominujące, chr. 2

Bar

6,35 x 10-5

Oczy Bar,
dominujące, chr. X

4 000 R

Ujawnienie się
mutacji
w potomstwie

12.09 x 10-6 12.95 x 10-6 Tak, heterozygoty
mają 2 prążki

C. O ile więcej zmutowanych osobników będziemy obserwować po działaniu
promieniowania X. Czy jest to istotne podniesienie częstości mutacji? (1 punkt)
D. Jaką dawkę promieniowania należałoby zastosować aby podnieść częstość mutacji o rząd
wielkości? (1 punkt)
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2. Mutacje punktowe a ewolucja diety człowieka
2.1. Tolerancja laktozy
Tolerancja laktozy polega na
zdolności
dorosłych
osobników
ssaków
do
trawienia laktozy zawartej w
mleku. Zdolność do trawienia
laktozy występuje u około 35%
populacji ludzkiej, głównie u
osób pochodzących z Europy.
Zdolność ta rozprzestrzeniła
się w Europie około 10 000- Rys. 2.1a. Tolerancja laktozy na świecie (%).
8 000 tysięcy lat temu wraz z rozwojem pasterstwa, rolnictwa i przypada na okres rewolucji
neolitycznej. Zdolność do picia mleka krowiego zawierającego laktozę mogła umożliwić
przeżycie na terenach Europy Północnej i Środkowej w okresach, gdy wegetacja była
ograniczona na skutek chłodnego klimatu panującego w tych regionach. W efekcie 62-86%
populacji w Europie Środkowej i Północno-Zachodniej oraz 89-96% w Europe Północnej
toleruje laktozę.
Tolerancja
laktozy
uwarunkowana jest mutacjami
w genie MCM6, który jest
czynnikiem
transkrypcyjnym
wzmacniającym gen laktozy,
LCT. Mutacje w genie MCM6
zaszły wielokrotnie w różnych
częściach świata. W Europie
występuje allel 13919T.
Rys. 2.1b. Częstość allela 13910T genu MCM6 związanego z
tolerancją laktozy u dorosłych osobników
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3. Mutacje chromosomowe strukturalne
3.1. Rodzaje mutacji chromosomowych strukturalnych

Mutacje chromosomowe strukturalne to wszelkie zmiany w układzie genów na chromosomach. Związane
są one najczęściej z pęknięciem chromosomów. Mutacje typu deficjencji polegają na utracie fragmentu
chromosomu wraz z zawartymi w nim genami.

Wyróżniamy następujące rodzaje mutacji chromosomowych strukturalnych:
Duplikacja to podwojenie fragmentu chromosomu w obrębie jednego chromosomu.
Rys. 3.1a.Duplikacja – fragment ABCDEF z
jednego chromosomu jest przeniesiony do
drugiego chromosomu homologicznego. Powstaje
chromosom ze zduplikowanym fragmentem
ABCDEF.

Deficjencja to ubytek fragmentu chromosomu.

Rys. 3.1b.Deficjencja (delecja)
fragmentu CDEG.

Translokacja to przeniesienie fragmentu chromosomu do innego chromosomu
niehomologicznego.
Rys. 3.1c. Translokacja
fragmentu ABCDEF.
Fragment z jednego
chromosomu zostaje
przeniesiony do innego
chromosomu
niehomologicznego.

Inwersja to odwrócenie fragmentu chromosomu o 180o

Rys. 3.1d.Inwersja fragmentu CDEF.
Fragment zostaje obrócony o 180o.
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3.2. Gamety heterozygoty translokacyjnej
U pewnego organizmu na chromosomie 1 zlokalizowane są geny ABD, a na chromosomie 3
geny GMR. Pomiędzy tymi chromosomami doszło wcześniej do translokacji wzajemnej w taki
sposób, że powstał układ ABR oraz GMD. Osobnika homozygotycznego względem tej
translokacji skrzyżowano z homozygotą recesywną względem wszystkich wymienionych
genów, przy czym homozygota nie miała translokacji.
A. Przedstaw na schemacie osobnika heterozygotycznego otrzymanego w wyniku
powyższego krzyżowania. (1 punkt)
B. Przedstaw na schemacie sposób koniugacji chromosomów u otrzymanej heterozygoty
w profazie I podziału mejotycznego (narysuj figurę jaką utworzą chromosomy). (2 punkty)
C. Przedstaw schematycznie wszystkie możliwe typy gamet wytworzone przez heterozygotę.
Ile ich jest? (1 punkt)
D. Zaznacz gamety, które są żywotne i podaj częstość ich występowania u rozważanej
heterozygoty translokacyjnej. (1 punkt)

4. Mutacje chromosomowe liczbowe
4.1. Euploidy i aneuploidy
Euploidy: zawierają pełen podstawowy zestaw (x) chromosomów lub wielokrotnośćpełnych
zestawów.
Aneuploidy: zawierają co najmniej jeden nieprawidłowy zestaw chromosomów, np. chromosom
dodaaaaatkowy, wzór 2nX, gdzie X<n. W genetyce najczęściej wykorzystuje się trisomiki.
Służą one do skorelowania grup sprzężeń z określonym chromosomem. U roślin wytworzono
całe zestawy linii trisomicznych. Krzyżowanie takich linii z osobnikiem o normalnym układzie
chromosomów zmienia rozszczepienia w potomstwie. Dzięki temu można łatwo określić, na
którym chromosomie jest zlokalizowany określony gen.
4.2. Rozszczepienia trisomików.

Przykład
Gen A warunkuje barwę purpurową kwiatów Datura natomiast jego allel recesywny, a
odpowiada za barwę białą. Podaj stosunki rozszczepień pod względem barwy kwiatów
uzyskane w wyniku krzyżowania następujących roślin (podaj gamety i pokaż w tabeli oraz
podaj stosunek kwiatów purpurowych do białych)
A.
B.
C.
D.

AAa: x AAa
AAa x Aa
AAa x aa
Czy otrzymane stosunki rozszczepień są zgodne z prawami Mendla?
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A. AAa x AAa: purpurowe do białych = 35:1
AA

a

Aa

A

Aa

A

AA

AAAA

AAa

AAAa

AAA

AAA

AAA

a

AAa

aa

Aaa

Aa

Aaa

Aa

Aa

AAAa

Aaa

Aaa

AAa

AAa

AAa

A

AAA

Aa

AAa

AA

AA

AAa

Aa

AAAa

Aaa

AAaa

AAa

AAaa

AAa

A

AAA

Aa

AAa

AA

AAa

AA

B: AAa x Aa: purpurowe do białych = 11:1
A
a
AA

AAA

AAa

a

Aa

aa

Aa

AAa

Aaa

A

AA

Aa

Aa

AAa

Aaa

A

AA

Aa

C: AAa x aa: purpurowe do białych = 5:1
a
a
AA

AAa

AAa

a

aa

aa

Aa

Aaa

Aaa

A

Aa

Aa

Aa

Aaa

Aaa

A

Aa

Aa

D: Nie, stosunki rozszczepień wykazują odstępstwa od praw Mendla.
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4.3. Zadania
4.3.1. U jęczmienia gen B warunkuje wystąpienie czarnego ziarniaka. Jego allel recesywny, b
odpowiada za powstanie białych ziarniaków. Homozygotyczną linię o białych ziarniakach
skrzyżowano z serią linii trisomicznych, przy czym wszystkie wykorzystane linie trisomiczne
miały czarne ziarniaki. W pokoleniu F1 otrzymano rośliny diploidalne oraz trisomiczne. (2
punkty)
A: Podaj genotyp trisomicznych roślin F1 przy założeniu, że gen B leży na chromosomach,
których dotyczy trisomia. Jaki fenotyp mają te rośliny?
B: Na podstawie rozszczepień uzyskanych z samozapylenia roślin trisomicznych ustal,
na którym chromosomie leży gen warunkujący barwę ziarnika
Chr. 1: 306 roślin o czarnym ziarniaku i 101 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 2: 107 roślin o czarnym ziarniaku i 36 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 3: 234 roślin o czarnym ziarniaku i 77 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 4: 356 roślin o ziarniaku czarnym i 10 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 5: 165 roślin o ziarniaku czarnym i 56 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 6: 429 roślin o ziarniaku czarnym oraz 142 rośliny o ziarniaku białym.
Chr. 7: 185 roślin o ziarniaku czarnym i 59 roślin o ziarniaku białym.
4.3.2. W wyniku skrzyżowania dwóch roślin Ponisettia o kwiatach czerwonych, w potomstwie
uzyskano 142 rośliny o kwiatach czerwonych i 13 roślin o kwiatach białych. Wnioski proszę
uzasadnić oraz przedstawić odpowiednie obliczenia.
A. Proszę podać genotypy krzyżowanych roślin.
B. Jaki genotyp miały rośliny o kwiatach białych?
C. Proszę podać prawdopodobieństwo otrzymania diploidalnych homozygot dominujących w
potomstwie omawianej krzyżówki.

Samodzielne rozwiązanie zadania 4.3.2. – 5 punktów
Termin: 09.01.2023., godz. 23:59
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Odpowiedzi
1. Mutacje punktowe na poziomie DNA i białka
1.3. Szacowanie częstości mutacji punktowych
1.3.2. Ocena częstości mutacji w wybranych genach Drosophila melanogaster.
W tabeli 1 przedstawiono częstość mutowania niektórych genów u Drosophila
melanogaster.
A. Oblicz częstość mutacji po napromieniowaniu plemników samca D. melanogaster
promieniowaniem X. Wszystkie cechy u napromieniowywanego samca były dzikie.
B. Zaznacz, które z nowopowstałych mutacji pojawią się w potomstwie uzyskanym
z napromieniowanych plemników.
Tabela 1. Częstość mutacji w wybranych genach D. melanogaster: mutacje spontaniczne i indukowane.
Gen

Hex
p

Częstość mutacji
spontanicznych

11.57 x 10-6
8.75 x 10-6

Dziedziczenie

Dawka
1 500 R
4,5%

4 000 R
12%

Heksokinaza,
12.09 x 10-6
Kodominujące, chr.1

12.95 x 10-6

Oczy brzoskwiniowe, 9.14 x 10-6
recesywne, chr. X

9.80 x 10-6

Ujawnienie się
mutacji w I
pokoleniu po
napromieniowaniu
Tak, heterozygoty
mają 2 prążki
Nie, gdyż mutacja
jest na X, który
otrzymają tylko
samice a one będą
heterozygotyczne
względem tej
mutacji.

Lobe

20.00 x 10-6

Oczy zredukowane,
dominujące, chr. 2

20.90 x 10-6

22.40 x 10-6

Tak, zarówno samce i
samice będą
heterozygotami,
mutacja jest
dominująca więc
ujawni się

yellow

6.35 x 10-5

Oczy Bar,
Dominujące, chr. X

6.63 x 10-5

7.11 x 10-5

Tylko u samic, które
będą heterozygotami
względem mutacji.
Mutacja jest
dominująca, więc
ujawni się u
heterozygot.
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C. O ile więcej zmutowanych osobników będziemy obserwować po działaniu
promieniowania X. Czy jest to istotne podniesienie częstości mutacji?
Po działaniu mutagenu liczba zmutowanych osobników na 1 000 000 wzrośnie o 1–
2. Jest to liczba mieszcząca się w zakresie błędu i trudno ocenić czy faktycznie
podniosła się częstość mutacji. Mutagen musiałby podnieść częstość mutowania o
rząd wielkości.
D. Jaką dawkę promieniowania należałoby zastosować aby podnieść częstość mutacji o
rząd wielkości?
Aby podnieść częstość mutacji o rząd wielkości, np. z 11.57 x 10-6 do 11.57 x 10-5
częstość mutacji musiałaby wzrosnąć 10-krotnie czyli o 1000%. Jeżeli 1000
rentgenów podnosi częstość mutacji o 3% to podniesienie o 1000% wymaga 1000%
x 1000/3% co daje 3.33 x 105 rentgenów = 333 000 rentgenów.
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3. Mutacje chromosomowe strukturalne
3.2. Gamety heterozygoty translokacyjnej
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4. Mutacje chromosomowe liczbowe
4.3. Zadanie
4.3.1. U jęczmienia gen B warunkuje wystąpienie czarnego ziarniaka. Jego allel recesywny, b
odpowiada za powstanie białych ziarniaków. Homozygotyczną linię o białych ziarniakach
skrzyżowano z serią linii trisomicznych, przy czym wszystkie wykorzystane linie trisomiczne
miały czarne ziarniaki. W pokoleniu F1 otrzymano rośliny diploidalne oraz trisomiczne. (2
punkty)
A: Podaj genotyp trisomicznych roślin F1 przy założeniu, że gen B leży na chromosomach,
których dotyczy trisomia. Jaki fenotyp mają te rośliny?
B: Na podstawie rozszczepień uzyskanych z samozapylenia roślin trisomicznych ustal,
na którym chromosomie leży gen warunkujący barwę ziarnika
Chr. 1: 306 roślin o czarnym ziarniaku i 101 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 2: 107 roślin o czarnym ziarniaku i 36 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 3: 234 roślin o czarnym ziarniaku i 77 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 4: 356 roślin o ziarniaku czarnym i 10 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 5: 165 roślin o ziarniaku czarnym i 56 roślin o ziarniaku białym.
Chr. 6: 429 roślin o ziarniaku czarnym oraz 142 rośliny o ziarniaku białym.
Chr. 7: 185 roślin o ziarniaku czarnym i 59 roślin o ziarniaku białym.
Rozwiązanie

1. Linia homozygotyczna o białych ziarniakach: bb
2. Linie trisomiczne, jeżeli trisomia dotyczy chromosomu, na którym jest gen B: BBB
3. Krzyżujemy BBB x bb:

otrzymujemy Bb o czarnych ziarniakach, diploidy,
otrzymujemy BBb o czarnych ziarniakach, trisomiki, te uwzględniamy w dalszej
analizie.
Samozapylenie czyli BBb x BBb

Odpowiedzi:
A: BBb, czarne ziarniaki
B: Chromosom 4, stosunek 35:1, typowy dla krzyżowania BBb x BBb, pozostałe
chromosomy stosunek 3:1 — rozszczepienie mendlowskie
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