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1. Genetyka cech ilościowych: definicja
Cechy ilościowe (złożone): cechy, dla których nie można
jednoznacznie zaklasyfikować fenotypu do danej klasy.
Czynniki wpływające na zmienność
ciągłą

Jeżeli gen ma znaczny
efekt fenotypowy to
b
j się
i typowe
t
obserwuje
dziedziczenie
mendlowskie. Tak
dziedziczy się
achondrioplasia, która
jest uwarunkowana
mutacją w genie FGFR .
Mutacja jest
dominująca.

■ Czynniki genetyczne:

wiele segregujących genów,
niewielki wpływ danego genu
na genotyp;
współdziałanie genów;
ekspresja uzależniona od
środowiska.

■ Czynniki środowiskowe:

brak jednoznacznego związku
między genotypem a fenotypem;
różnice w zależności od wieku,
płci, diety itd.

Jeżeli efekt
fenotypowy genu
jjest nieznaczny
yi
wiele genów
warunkuje cechę
wówczas
obserwuje się
rozkład normalny,
np. wzrost
człowieka.

Statystyka w analizie cech ilościowych ma na celu dostosowanie
stosunkowo prostych funkcji matematycznych do danych.

1. Genetyka cech ilościowych: definicja
Uwarunkowana genetycznie zmienność cech ilościowych jest
podstawą ewolucji w populacjach naturalnych i sztucznych.
Zróżnicowanie geograficzne wzrostu
populacji ludzkich.

Średni wzrost mężczyzn na świecie wynosi 171 cm, kobiet
159 cm (rocznik 1996). Wzrost wykazuje zróżnicowanie
geograficzne, niższe osoby są w Południowej Azji, wyższe
w Europie i Azji Centralnej.

Wpływ diety na wzrost populacji
ludzkich na świecie

Istnieje
pozytywna
korelacja
między
jakością
dostarczanego białka (na ogół w postaci produktów
mięsnych) a wzrostem.

Dziedziczenie ilościowe dotyczy odporności na choroby, zaburzeń
psychicznych oraz odpowiedzi na farmakoterapię.
Our World in Data 2022
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1. Genetyka cech ilościowych: zmienność
Zmienność fenotypowa cechy ilościowej w populacji ma charakter
ciągły, zbliżony do rozkładu normalnego.
Rozkład normalny

■ Ma wiele cech ułatwiających
ją y
wprowadzenie testów
statystycznych.

■ Łatwo skalowalny, gdy cecha nie

ma typowego rozkładu normalnego.

■ Odchylenie standardowe

determinuje wysokość i szerokość
wykresu.

■ Obszar pod wykresem zawsze
1
wynosii 1.

■ Może dawać wartości ujemne dla
średniej bliskiej zeru, co jest
nierealistyczne dla większości
danych biologicznych.

Rozkład normalny oraz wpływ wartości średniej (lewa) oraz
odchylenia standardowego (prawa) na kształt wykresu

Rozkład normalny (Gaussa): funkcja średniej i wariancji, maksimum osiąga
dla wartości średniej, następnie opada symetrycznie w obu kierunkach.

1. Genetyka cech ilościowych: zmienność
Kolor skóry u człowieka jest klasyczną cechą ilościową
warunkowaną około 120-130 genami.
Biologia pigmentacji

■ Barwa skóry
y determinowana
jest:

utlenioną i zredukowaną
hemoglobiną w
naczyniach podskórnych;
zawartością
karotenoidów;
zawartością melaniny,
brązowego pigmentu.

■ Melanina, produkowana

przez melanocyty w
wieloetapowym procesie.

■ Melanina ma tendencję do

Zmienność koloru skóry u człowieka. National Geographic)
Kolor skóry
zależy od
szerokości
geograficznej, co
związane
ą
jest
j
z
różnym stopniem
narażenia na
promieniowanie
UV.

maskowania karotenów.

Uważa się, że jasna skóra mogła zapobiegać niedoborom witaminy D w
regionach polarnych, ale hipoteza ta jest dyskutowana.
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1. Genetyka cech ilościowych: odziedziczalność
Odziedziczalność (H2) określa jaka część fenotypowej zmienności
populacji wynika ze zmienności genetycznej między osobnikami.
Odziedziczalność

■ H2: odziedziczalność w szerokim
rozumieniu to udział zmienności
genetycznej w zmienności
fenotypowej (VG/VP).

■ h2: odziedziczalność w wąskim
rozumieniu określa udział
zmienności genetycznej
wynikającej z efektów
addytywnych w zmienności
fenotypowej (VA/VP).

■ Odziedziczalność w wąskim

rozumieniu ma znaczenie w
selekcji sztucznej, która w dużej
mierze zależy od addytywnego
komponentu zmienności.

VP = VE + VG + VGE
 VP: wariancja fenotypowa
 VE: wariancja środowiskowa
 VG: wariancja genotypowa
 VGE: wariancja wynikająca ze
współdziałania genotypu i środowiska

Odziedziczalność przyjmuje wartości
od 0 do 1.
 0: niska odziedziczalność, cecha
podlega silnym wpływom środowiska;
 1: wysoka odziedziczalność, np. dla
wzrostu wynosi ona około 0,8, co
oznacza, że genotyp tłumaczy 80%
zmienności.

Ocena odziedziczalności zależy od możliwości podziału obserwowanej
zmienności na komponenty: środowiskowy i genetyczny.

1. Genetyka cech ilościowych: odziedziczalność
Odziedziczalność można ocenić na podstawie regresji liniowej
między cechami rodziców i potomstwa.
Ocena odziedziczalności

■ Regresja
g
j

Oś odciętych (X) prezentuje
wartości średnie dla rodziców.
Oś rzędnych (Y) reprezentuje
wartości dla potomstwa.
Otrzymana linia regresji liniowej
informuje o odziedziczalności.
Oceny odziedziczalności
zakładają brak epistazy
(założenie addytywności).

■ Analiza wariancji: zakłada podział

zmienności. Ten model umożliwia Regresja liniowa w zależności od odziedziczalności. W ten
także obliczenia dla epistazy
sposób można ocenić odziedziczalność w wąskim rozumieniu.
(współdziałanie genów) i dominacji.
Ograniczeniem w ocenie odziedziczalności jest fakt, że rodzice i
potomstwo nie tylko mają wspólne geny, ale często także środowisko.
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1. Genetyka cech ilościowych: odziedziczalność
Odziedziczalność BMI jest wysoka, jednakże wraz z wiekiem,
wzrasta wpływ środowiska i pogłębiają się różnice między płciami.
Odziedziczalność BMI

■ 57-90% w p
populacjach
dorosłych.
p
j
y
■ Duża zmienność między
populacjami.

■ Częściowo różne geny

odpowiadają za BMI u kobiet i
mężczyzn, co wynika z różnej
gospodarki hormonalnej.

■ Geny związane z BMI podlegają
także ekspresji w mózgu.

■ Epidemia otyłości związana jest
ze wzrostem wariancji
środowiskowej.

■ BMI istotnie wzrósł w latach
1940-2000.

Zmienność BMI u mężczyzn i kobiet. Znaczna część
zmienności genetycznej stanowią efekty addytywne (jasne
słupki)

Różnice geograficzne w odziedziczalności BMI są nieznaczne pomimo
dużych różnic w wartości BMI.
Silventoinen et al,

1. Genetyka cech ilościowych: odziedziczalność
Fenotypy dotyczące snu mają zróżnicowaną i stosunkowo niską
odziedziczalność oszacowaną na podstawie SNP.
Regulacja i badania genetyki snu

■ Proces S: homeostatyczny
y
y

proces, w którym presja snu
wzrasta w trakcie godzin
czuwania. Związany z
akumulacją adenozyny w
mózgu.

■ Proces C: cykl dobowy (24 h),

kontrolowany przez jądra
nadskrzyżowane w mózgowiu.

■ Sen wykazuje silną interakcję
genotypowo-środowiskową/

■ Badania GWAS są nieliczne,

koncepcja odziedziczalności
jest często błędnie rozumiana.

0,4
0,3
0,2
0,1
0

Wartości
odziedziczalności, h2
niektórych zaburzeń
snu. Zaburzenia takie
jak chrapanie nie jest
warunkowane
genetycznie.
Odziedziczalność
wynosi 0.

Odziedziczalność na podstawie SNPs szacuje się za pomocą korelacji
między fenotypem a danym SNP. Jest ona niższa niż w badaniach bliźniąt.
Lewis i Gregory 2021
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1. Genetyka cech ilościowych: odziedziczalność
Wzór komunikacji w mózgu człowieka oraz w sieciach neuronowych
ma wysoką odziedziczalność i zależy od kilku zestawów genów.
Genetyczne uwarunkowania
architektury
y mózgu
g ludzkiego
g

■ Geny podlegające ekspresji w

centralnym systemie nerwowym
korelują z wysoką odziedziczalnością
wzorów komunikacji. Zaburzenia
mogą prowadzić do chorób
psychicznych.

■ Różne zestawy genów podlegały
ekspresji w przypadku ADHD i
schizofrenii.

■ Geny związane z inteligencją

wykazują silną ekspresję w wzorach
komunikacji somato-motorycznej,
wizualnej oraz w globalnych sieciach
powiązań.

Odziedziczalność wzoru komunikacji w mózgu na
podstawie GWAS.

Mózg ludzki stanowi specyficzny endofenotyp, na który wpływają geny i
czynniki zewnętrzne, tworzące globalną i lokalną sieć powiązań.
Feng et al, 2020
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2. Geny... (QTL): Definicja QTL
QTL (Quantitative Trait Loci): gen, grupa genów lub regiony genomu
odpowiedzialne za zmienność cechy ilościowej.
Etapy analizy QTL

■ 1. Mapowanie
QTL najczęściej
p
j ę
j na

P1
P1

podstawie korelacji między
markerem a cechą ilościową.

Wysoki

w którym znajdują się QTL.

Średni

■ 2. Zawężenie regionu chromosomu,
■ 3. Izolacja genów w QTL.
■ W zależności od efektu wyróżnia

P2

X

P2
Niski

F1
F1

Marker
wykazuje
korelację ze
wzrostem

się:

major QTL (główne):
odpowiedzialne za dużą część
wariancji genetycznej;
minor: istotna statystycznie, ale
mniejsza część wariancji
genetycznej.

Pokolenie Fx
powstałe na
skutek
wielokrotnego
krzyżowania lub
naturalna
populacja.

Wysoki
y

Średni

QTL identyfikuje się w wyniku analizy statystycznej i mapowania.
Warunkiem mapowania QTL jest dysponowanie dużą liczbą osobników.

2. Geny... (QTL): Definicja QTL
Do mapowania QTL najczęściej wykorzystuje się analizę sprzężeń lub
badania asocjacyjne (GWAS).
Poszukiwanie QTL

■ Zarówno analiza sprzężeń
p ę
jak
j
i

GWAS opierają się na założeniu, że
QTL może być „śledzony” przy
pomocy sprzężonego markera.

■ Jeżeli marker jest sprzężony z

QTL, to średnia wartość cechy
będzie się różniła istotnie
pomiędzy osobnikami o różnych
genotypach w loci markerowych.

■ Analiza sprzężeń wymaga dostępu
do grupy powiązanych osobników
(np. przez krzyżowanie lub grupy
powiązanych rodzin u ludzi).

■ GWAS poszukuje korelacji w
populacjach naturalnych.

Korelacja między markerem a wzrostem.
Przebieg funkcji LOD.
Na osi odciętych jest
pozycja markerów, na
osi rzędnych wyniki
analizy statystycznej.
Linia pozioma
oznacza wartość
graniczną.

Lokalizacja QTL wymaga zidentyfikowania rekombinacji w pobliżu QTL, im
mniejsza odległość między QTL a markerem tym więcej osobników potrzeba.

Kornelia Polok
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2. Geny... (QTL): sekwencje niekodujące
Polimorfizm QTL regulującego homeostazę i ciśnienia tętnicze
wynika ze zmienności w niekodującym regionie genu ACE.
ACE: koduje enzym konwertujący
angiotensynę

■ Utrzymuje homeostazę, napięcie
mięśni gładkich w naczyniach
oraz ciśnienie krwi.

■ Ekspresja w endotelium,

połączony z błoną komórkową.

■ Aktywność ACE związana jest z
polimorfizmem w intronie
(insercja sekwencji Alu).

■ U białych Europejczyków ACE ma
strukturę „bloku”, który powstał
w wyniku dwóch niezależnych
rekombinacji.

■ Zmienność w populacjach

afrykańskich jest większa,

Struktura
ludzkiego genu
ACE Strzałki
ACE.
pokazują dawne
miejsca
rekombinacji
(góra). Wykres (b)
pokazuje
haplotypy u
białych
Europejczyków i
aktywność ACE.
Klad C powstał
przez
rekombinację 5’ z
kladów A i B, ma
aktywność
pośrednią. Klad C
powstał przez
rekombinację 3’ z
Ai B. Fenotypowo
nie różni się od B

Dwie mutacje w intronie (31839 i 32958) pomiędzy dwoma punktami
rekombinacji korelują z większością zmienności w aktywności ACE.
Farral 2004

2. Geny... (QTL):
(QTL): odciski palców
QTL warunkujący odciski palca wskazującego, środkowego i
serdecznego obu rąk zlokalizowany jest na chromosomie 5q14.1
Genetyka linii papilarnych

■ Rozwijają
j ją się
ę między
ę y 13-18
tygodniem.

■ Liczba linii papilarnych zależy
liczby chromosomów X:
najwięcej u osób XO. Cecha
nie jest sprzężona z X.

■ QTL na chr. 5 obejmuje obszar
z genami ZFYVE16, ZCCHC9,
ZBED3 kodującymi „palce
cynkowe”,, które warunkują
cynkowe
utrzymanie elastycznych
włókien oraz zagnieżdżenie
komórek epitelium w
zewnątrzkomórkowej
macierzy.

Funkcja LOD dla lokalizacji
QTL determinujących odciski
palców uzyskana przy pomocy
analizy jednoczynnikowej (linia
Plec
y
czerwona)) i wieloczynnikowej
y
j
serdeczny
(linia niebieska).
Analiza
wieloczynnikowa
pokazuje
silny QTL (major) na 5
chromosomie.
QTL
o
mniejszym wpływie (minor)
zlokalizowane
na
Komponenty
wariancji
dla
chromosomach 1, 15, 16, 17.
poszczególnych palców ręki.

Odciski palców wykazują wysoką odziedziczalność (90-95%), nie zależą od
wieku i stanowią modelową cechę ilościową człowieka.
Medlant et al., 2007
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3. Cechy kognitywistyczne
Cechy kognitywistyczne: cechy związane ze zdolnościami
umysłowymi, np. logicznym myśleniem, uczeniem się, pamięcią.
Taksonomia cech
kognitywistycznych

■ Pamiętanie: przypominanie faktów
i koncepcji.

Tworzenie

■ Rozumienie: tłumaczenie idei i

Ocena

■ Zastosowanie: wykorzystanie

Analiza

koncepcji.

informacji w nowej sytuacji.

■ Analiza: znajdowanie powiązań
między ideami.

■ Ocena: osądzenie postawy,
decyzji.

■ Tworzenie: tworzenie nowych,

Zastosowanie
Rozumienie
Pamiętanie

oryginalnych prac.

Okres pierwszych 8 lat życia jest najistotniejszy w rozwoju cech
kognitywistycznych, gdyż efekt tego okresu przekłada się na całe życie.

Kornelia Polok
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3. Cechy kognitywistyczne: geny
Cechy kognitywistyczne zależą od genów, które wpływają na rozwój i
funkcjonowanie mózgu.
Geny warunkujące zdolności
kognitywistyczne
g y
y

■ CADM2: koduje białko

warunkujące adhezję komórek
synaptycznych w centralnym
układzie nerwowym.

A. Locus CYP2D6: 2D8 (szare) i 2D7 (czerwone) to pseudogeny.
Niebieskie fragmenty: sekwencje identyczne, REP7 i REP6:
sekwencje powtarzalne. Locus wykazuje dużą zmienność
strukturalną (SV).

■ CYP2D6: koduje neurosteroidy

oraz serotoninę metabolizującą
cytochrom.

■ APBA1: kodują białko, które
wchodzi w interakcję z
prekursorem amyloidu w
chorobie Alzheimera.

■ CHRNA7: koduje receptor α-7 dla
podjednostki kwasy
nikotynowego.

Rozkład wariantów strukturalnych (ciemno szare) w grupach
etnicznych w USA.

Cechy kognitywistyczne są efektem działania genów i środowiska. Mogą
zmieniać się także wraz z wiekiem.
Del Tredici et al, 2018

3. Cechy kognitywistyczne: geny
Istotny wpływ na procesy kognitywistyczne mają geny kodujące
białka, które uczestniczą w regulacji epigenetycznej.
Geny związane z regulacją
epigenetyczną

■ „Pisarze” czyli geny

warunkujące metylację DNA
(DNMT1, FTO) oraz dodawanie
gryp do łańcuchów bocznych
histonów (CREBBP, EP300,
KAT6B).

Geny DEAD/H należą do rodziny genów o konserwatywnej strukturze
u organizmów żywych i wirusów. Kodują one helikazy DNA i RNA
zależne od ATP.
Model aktywnego toczenia

■ „Wymazywacze”: odłączają
boczne grupy od histonów
(HDAC4, KDM5C, PHF8).

■ Geny modelujące chromatynę
z rodziny DEAD/H-ATPase.

■ Inne geny modelujące

chromatynę (ASXL1, BCOR,

RAD21).

Model gąsienicy

Modele działania
helikaz.

Zróżnicowanie zdolności językowych i biegłości w czytaniu są
skorelowane, co wskazuje na wspólne uwarunkowania genetyczne.
Tanner i Linder 2001
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3. Cechy kognitywistyczne: geny
Podczas uczenia się i zapamiętywania dochodzi do dynamicznego
remodelowania chromatyny w odpowiedzi na symulację neuronalną.
Białka niehistonowe
uczestniczące w remodelowaniu
h
t
d
i
chromatyny
podczas
uczenia

■ p65/RelA i NF-kb: kompleks
wiążący się z DNA.

■ p53: czynnik transkrypcyjny.
■ ERα: receptor estrogenowy.
■ DNMT1: metylaza DNA.
■ HDAC1: acetylaza histonowa.
■ p300/CBP: acetylaza histonowa
związana z kompleksem CBP.

■ Remodelowanie chromatyny jest

szczególnie intensywne u dzieci.

■ Odżywianie także może wpływać
na regulację epigenetyczną.

Powstawanie pamięci dlugotrwałej: receptory domaminergiczne
(D1) i glutamatergiczne (NMDA) zmieniają poziom Ca2+ w komórce
oraz uruchamiają szlak cAMP. Podjednostka CREST uaktywnia
modyfikację histonów niezbędną do ekspresji genów.

Modyfikacje chromatyny uwarunkowane uczeniem się dotyczą modyfikacji
histonów, w tym acetylacji, fosforylacji i metylacji.
Lopez et al, 2020

3. Cechy kognitywistyczne: transpozony
Gen Arc związany z pamięcią długotrwałą pochodzi od genu Gag
retrotranspozonu Ty3/gypsy.
Funkcja genu Arc

■ Arc reguluje
g
j plastyczność
p
y

Neuron donorowy

mRNA jest pakowany w wirusopodobne
cząstki przez Arc

synaptyczną u ssaków z
wykorzystaniem endocytozy.

■ Arc jest niezbędny do

mRNA jest
transportowany między
neuronami w ACBAR

transdukcji sygnału wizualnego i
powstania długotrwałych zmian
w korze.

■ mRNA genu Arc jest

transportowany do dendrytów, w
pobliżu aktywnych synaps, gdzie
ulega translacji.

■ Regulacja mRNA genu Arc jest
podobna do regulacji
wirusowego RNA, inicjacja
translacji w miejscach IRES.

mRNA jest uwalniany w
neuronie docelowym

Neuron akceptorowy

Białka Arc mają cechy białek Gag: zdolność do tworzenia
kapsydu, zamykanie RNA w kapsydzie, uwalnianie czątek
wirusopodobnych, transport RNA. Białka Arc mogą
przenosić mRNA do komórki także bez udziału egzosomów. .

Gen Arc pośredniczy w międzykomórkowym transporcie mRNA za pomocą
egzosomów typu ACBAR (kapsydy przenoszące RNA).
Pastuzyn et al. 2018
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3. Cechy kognitywistyczne: transpozony
Aktywność elementu L1 (LINE) w mózgu prowadzi do powstania
zróżnicowanych neuronów zaangażowanych w pamięć i uczenie się.
Somatyczne insercje w mózgu

■ Procent somatycznych
y
y

insercji nie jest wysoki i
wynosi:
6-9 insercji na 10 tys.
odczytów sekwencji dla L1;
1-2 insercji na 10 tys.
odczytów dla Alu.

■ Około połowę insercji

obserwuje się w genach.

■ Najwięcej insercji

obserwowano w zakręcie
zębatym (DG) w obszarze
hipokampu. Zakręt zębaty jest
źródłem nowych neuronów w
dorosłych mózgach ssaków.

Liczba insercji zidentyfikowana w mózgu człowieka. A. Insercje L1 w
genach, B. Insercje L1 w promotorach. C. Insercje Alu w genach, D,
Insercje Alu w promotorach. Insercje w genach i promotorach są
stosunkowo częste, co różni je od insercji w komórkach
generatywnych.

Insercje w obrębie zakrętu zębatego mogą istotnie wpływać na lokalne
neurony, gdyż zakręt zębaty produkuje 700 neuronów dziennie.
Kornosov et al., 2015.

3. Cechy kognitywistyczne: inteligencja
Ogólna inteligencja wykazuje wysoką odziedziczalność wynoszącą
40% w okresie dzieciństwa i 80% u dorosłych.
Odziedziczalność inteligencji
ogólnej

jest normalny.

■ Czynniki genetyczne są wysoce
istotne.

%Populacji

■ Rozkład inteligencji w populacji

■ Wariancja środowiskowa jest
niska, wynosi około 0,21.

■ Odziedziczalność dla zdolności
matematycznych wynosi około
50%,
50% dla zdolności językowych
41%

■ Wartości odziedziczalności

inteligencji mierzonej IQ zależą od
populacji.

Rozkład wartości IQ w populacji. Wartość IQ mierzona jest w tej
samej grupie wiekowej. Dla większości testów wartość 100
uznawana jest jako średnia. Testy mierzą wiedzę i nabyte
umiejętności (skrystalizowana inteligencja) oraz zdolność do
rozwiązywania problemów (inteligencja płynna). Nie wszystkie
testy uwzględniają różnice kulturowe.

Na inteligencję w populacji wpływają głównie geny, które mają efekty
addytywne.
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Zagadnienia 11-2
1. Genetyka cech ilościowych, definicja, zmienność
 Jak definiujemy cechy ilościowe?
 Jakie czynniki wpływają na cechy ilościowe?
 Jak wpływają czynniki zewnętrzne na rozkład cech ilościowych u
człowieka? Proszę podać przykłady.
 Proszę
P
podać
d ć właściwości
ł ś i ś i rozkładu
kł d normalnego.
l
 Dla jakiej wartości x osiągane jest maksimum funkcji przedstawiającej
rozkład normalny?
 Jakie czynniki biologiczne wpływają na kolor skóry u człowieka?

2. Genetyka cech ilościowych, odziedziczalność
 Proszę podać definicję odziedziczalności w szerokim i wąskim
rozumieniu.
 Która miara odziedziczalności związana jest z addytywnym
komponentem zmienności?
 Proszę zinterpretować wartości odziedziczalności 0 i 1.
1
 Jakie metody wykorzystuje się do oceny odziedziczalności?
 Jak przedstawia się odziedziczalność BMI?
 Czy SNP można wykorzystać do oceny odziedziczalności? Proszę
uzasadnić.
 Jak kształtuje się odziedziczalność fenotypów snu?
 Jak kształtuje się odziedziczalność komunikacji w mózgu człowieka?
 Co oznacza, że mózg ludzki stanowi endofenotyp?
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Zagadnienia 33-4
3. Geny warunkujące cechy ilościowe u człowieka,
definicja QTL
 Co oznacza pojęcie QTL?
 Proszę przedstawić podstawy mapowania QTL.
 Jakie typy QTL możemy wyróżnić?
 Jakie metody genetyczne wykorzystuje się do mapowania QTL?
 Co świadczy o sprzężeniu markera genetycznego z QTL?
 Od czego zależy liczba osobników potrzebnych do mapowania QTL?

4. Geny warunkujące cechy ilościowe u człowieka,
sekwencje niekodujące, odciski palców
 Jaki gen związany jest z QTL, który reguluje homeostazę i ciśnienie
tętnicze?
 Z jakimi zmianami w genie ACE związana jest jego aktywność?
 Gdzie zlokalizowany jest główny QTL odpowiadający za odciski palców
u rąk?
 Jakie geny zlokalizowane są w obrębie głównego QTL warunkującego
odciski palców?
 Ile wynosi odziedziczalność odcisków palców?

Zagadnienia 5
5. Cechy kognitywistyczne, inteligencja
 Proszę podać definicję cech kognitywistycznych.
 Proszę omówić elementy składające się na cechy kognitywistyczne.
 Jakie typy genów wpływają na cechy kognitywistyczne? Proszę
omówić na przykładach.
 Czy
C mechanizmy
h i
epigenetyczne
i
t
warunkują
k j cechy
h kognitywistyczne?
k
it i t
?
Proszę uzasadnić.
 Jakie typy genów związane są z regulacją epigenetyczną?
 Co dzieje się z chromatyną podczas uczenia się i zapamiętywania?
 Jakie białka uczestniczą w remodelowaniu chromatyny podczas
uczenia się i zapamiętywania?
 Jakie modyfikacje histonów związane są z remodelowaniem
chromatyny?
 Jakie jest pochodzenie genu Arc i jaką funkcję pełni on u człowieka?
ą
między
ę y elementem LINE1 oraz uczeniem się?
ę
 Jaki jjest związek
 Czy transpozon LINE1 jest aktywny w mózgu? Jakie są efekty tego
procesu?
 Jak rozkłada się iloraz inteligencji w populacji?
 Jaka jest odziedziczalność inteligencji ogólne? Proszę podać
przykłady.
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