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Geny Prokariota: Mycobacterium tuberculosis

Geny Eukariota: Homo sapiens

Kornelia Polok

1. Koncepcja genu

1.1. Definicja genu

Pierwotnie gen opisywano jako „jednostkę dziedziczności”, przy czym pojęcie jednostki
ewoluowało wraz z postępem badań. Obecnie pojęcie genu odnosi się do fragmentu DNA (lub
RNA u wirusów RNA), który odpowiada za powstanie funkcjonalnego produktu.

Gen to fragment lub kilka fragmentów DNA kodujących jeden lub kilka funkcjonalnych
produktów będących białkiem lub RNA.

Współczesna definicja genu uwzględnia sytuacje, gdy na bazie kilku fragmentów DNA
może powstać wiele produktów na skutek różnej obróbki potranskrypcyjnej. Ponadto
definicja uwzględnia możliwość transkrypcji pseudogenów, oddalenie elementów
regulatorowych (Rys 1.1).
Pseudogeny powstają w wyniku duplikacji funkcjonalnych genów, a następnie ewolucji w
kierunku form niefunkcjonalnych. Wiele pseudogenów powstaje jako retrogeny
(retrokopie) na skutek działalności retrotranspozonów. U człowieka obecnie jest
aktywnych około 100 elementów LINE oraz 16 HERV. Około 20% genów ludzkich to
pseudogeny, które podlegają transkrypcji. Ich funkcja nie jest znana.
Dane z projektów sekwencjonowania genomów i transkryptomów wykazały, że jeden gen
często wpływa na wiele cech (plejotropia), a także, że funkcja genów ulega zmianom pod
wpływem czynników środowiskowych, przy czym mogą to być czasowe modulacje.
Przykładowo, uruchomienie odpowiedzi immunologicznej może wiązać się z aktywacją
retrotranspozonów pod wpływem patogenów. Ekspresja retrotranspozonów z kolei może
uruchomić receptory typu Toll, które zainicjują tworzenie przeciwciał.
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Rys. 1.1. Alternatywny splicing. Kaseta: jeden z egzonów jest pominięty w mRNA. Wykluczający splicing: egzony,
które wykluczają się wzajemnie w mRNA, może występować tylko jeden z egzonów wykluczających się.
Wewnętrzne miejsce akceptorowe: fragment od końca 5’ (zaznaczony na żółto), który leży w obrębie sekwencji
kodującej i może być wycięty z mRNA jako intron. Wewnętrzne miejsce donorowe: fragment of końca 3’
(zaznaczony na żółto), który leży w obrębie sekwencji kodującej i może być wycięty jako intron. Pozostawiony
intron: intron w obrębie większego egzonu, który może być pozostawiony lub może być wycięty.
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1.2. Składanie genów kodujących lekkie łańcuchy kappa przeciwciał u kręgowców

U kręgowców przeciwciała stanowią ochronę przed patogenami i innymi obcymi substancjami
atakującymi organizm. Każde przeciwciało składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych:
dwóch ciężkich i dwóch lekkich. Łańcuchy lekkie występują w dwóch formach: kappa i lambda.
Każdy łańcuch peptydowy zawiera region zmienny oraz region stały. W komórkach rozrodczych
oraz we wczesnym rozwoju zarodkowym DNA kodujące przeciwciała zbudowane jest z
segmentów V, J i C. Są one połączone. Geny warunkujące dane przeciwciało są składane z
istniejących segmentów dopiero podczas różnicowania limfocytów B, czyli komórek
produkujących przeciwciała.

Składanie genów podczas różnicowania przeciwciał można prześledzić na przykładzie lekkiego
łańcucha kappa (Rys. 1.2.). U człowieka za łańcuch ten odpowiada klaster na chromosomie 2,
który składa się z 76 segmentów V, z czego co najmniej 40 jest aktywnych. Ponadto w skład
klastra wchodzi 5 segmentów J (łączących) oraz pojedynczy stały segment C. Podczas
różnicowania limfocytów B, w wyniku rekombinacji somatycznej dochodzi do połączenia jednego
segmentu V z jednym segmentem J oraz z segmentem C. Wszystkie segmenty między tymi
połączonymi stają się intronami i są usuwanie podczas dojrzewania. Podobne procesy zachodzą
podczas składania genów tworzących łańcuchy ciężkie, łańcuchy lambda oraz receptory białkowe
limfocytów T.

Rys. 1.2. Składanie genów kodujących łańcuch lekki kappa przeciwciał w trakcie
dojrzewania limfocytów B u człowieka.



C05. Genetyka Pielęgniarstwo 19.04.2023.

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com 4 z 18

1.2.1. Charakterystyka genu kodującego region zmienny łańcucha kappa

Charakterystyka genu kodującego region zmienny łańcucha kappa

Na podstawie sekwencji genu kodującego region zmienny łańcucha kappa zdeponowanej w bazie
NCBI pod numerem akcesyjnym AH002839.2, proszę podać następujące dane.

A. Długość sekwencji zdeponowanej w NCBI.
B. Lokalizację na chromosomie.
C. Tkankę, z której pobrano DNA.
D. Liczbę, pozycję fragmentów kodujących segmenty J oraz ich symbol.
E. Jaką długość mają fragmenty kodujące segmenty J?
F. Proszę podać symbol fragmentu odpowiadającego mRNA dla regionu stałego, C, jego

lokalizację i długość.

2. Geny Prokariota: Mycobacterium tuberculosis

2.1. Charakterystyka Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis należy do rodziny Mycobacteriaceae, rzędu Mycobacteriales, klasy
Actinomycetia, gromady Actinomycetota. Jest to bakteria Gram-dodatnia, jednakże ze względu na
dużą zawartość kwasów mykolowych w ścianie komórkowej sprawia słabo się wybarwia. Bakteria
wymaga tlenu do wzrostu, nie zawiera narządu ruchu i dzieli się co 18-24 h, co jest bardzo
wolnym tempem w porównaniu z innymi bakteriami.

M. tuberculosis tworzy monomorficzną grupę zwaną jako M. tuberculosis kompleks (MTBC), w skąd
którego wchodzą klady infekujące człowieka (L8-L9) oraz linie infekujące zwierzęta (A1-A4). U
bakterii tej nie występują plazmidy, nie obserwuje się horyzontalnego transferu genów, dlatego
uważa się, że jedynym źródłem zmienności są mutacje. Klady infekujące człowieka wykazują
zróżnicowanie geograficzne.

Rys. 2.1.
Rozmieszczenie
geograficzne kładów M.
tuberculosis infekujących
człowieka (Perrin 2015).
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2.2. M. tuberculosis jako czynnik etiologiczny gruźlicy

M. tuberculosis jest patogenem człowieka doskonale przystosowanym do przeżywania w
komórkach ludzkich (Rys. 2.2a). Nie wytwarza typowych toksyn. Do zakażenia dochodzi drogą
kropelkową. Zakażenie przebiega w dwóch fazach.

Faza latencji: bakteria wykorzystuje liczne białka, aby „oszukać” system immunologiczny
człowieka. Przystosowuje się on także do bytowania w granulocytach. System
umożliwiający przeżywanie w obecności stresu oksydacyjnego opiera się na genie KatG,
który koduje katalazę-peroksydazę. W fazie latencji osoby nie wykazują objawów choroby.
Faza ta może trwać wiele lat i choroba może się nigdy nie rozwinąć. W tej fazie osoby
zakażone nie zarażają.
Faza płucna (objawowa): pojawia się, gdy obniżona jest odporność, np. na skutek
zakażenia HIV, przyjmowania leków immunosupresyjnych. Do objawowej gruźlicy
dochodzi tylko w 10% przypadków.

M. tuberculosis może powodować zarówno gruźlicę płuc jak i gruźlicę pozapłucną, w tym gruźlicę
oczną, kostną i gruźlicę układu pokarmowego. Z drugiej strony, M. tuberculosis może być uważany
za komensala, gdyż w fazie latencji nie wywołuje objawów. Stwierdzono także, że niektóre
antygeny prątka gruźlicy mogą wzmocnić odpowiedź antynowotworową. Podobnie działa
szczepionka BCG. W utrzymaniu kontroli na d prątkiem gruźlicy uczestniczą elementy odpowiedzi
komórkowej (IFN, TNF) oraz adaptacyjnej (limfocyty Th17, limfocyty CD4+ i CD8+). Stwierdzono
także występowanie zróżnicowanej odporności na zakażenie prątkiem gruźlicy w populacji
ludzkiej. Odporność ta uwarunkowana jest wielogenowo (Rys 2.2b).

Rys. 2.2a.. Komórki zainfekowane M. tuberculosis. A. makrofagi zakażone M. tuberculosis. Błona
komórkowa staje się przepuszczalna, co prowadzi do nekrozy. B. M. tuberculosis widoczne w cytosolu.
C. Replikacja M. tuberculosis w nekrotycznych komórkach. D. Replikacja M. tuberculosis, widok TEM.

A

B

C

D
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2.3. Gruźlica lekooporna i jej genetyczne uwarunkowania

Gruźlica lekooporna występuje, gdy jest wywołana szczepem M. tuberculosis opornym na jeden
lek przeciwprątkowy pierwszego rzutu. MDR-TB (ang. multidrug resistant tuberculosis) –
gruźlica oporna na leczenie głównymi lekami przeciwprątkowymi, izoniazydem i ryfampicyną.
Jeżeli gruźlica typu MDR-TB jest dodatkowo oporna na leczenie co najmniej jednym lekiem z
grupy fluorochinolonów, oraz co najmniej jednym lekiem dodatkowym to mówimy o gruźlicy
szeroko opornej na leki, czyli typu XDR-TB (ang. extensively drug resistant).

W 2019 r odnotowano 10 mln przypadków gruźlicy na świecie, z czego 1,4 mln osób zmarło, co
daje 14% śmiertelność. W krajach rozwiniętych coraz większym problemem jest gruźlica
lekooporna. Według WHO 3,4% nowych przypadków gruźlicy i 20% przypadków z wcześniejszą
historią choroby, to gruźlica lekooporna.

Gruźlica lekooporna jest spowodowana spontanicznymi mutacjami w genach M. tuberculosis, które
kodują produkty będące celem leków wykorzystywanych w terapii gruźlicy. Mechanizmy
prowadzące do lekooporności związane są z uruchomieniem pompy efflux (system umożliwiający
usuwanie toksycznych substancji z wnętrza komórki), zmianą struktury cząsteczki będącej celem
leku, produkcją enzymów inaktywujących lek, zaburzeniem procesu aktywacji leku w przypadku
proleków.

Oporność na leki może być opornością pierwotną lub wtórną.

Oporność pierwotna występuje, gdy osoba jest zarażona szczepem opornym na leki.
Oporność wtórna występuje, gdy mutacja zachodzi u osoby zarażonej szczepem
wrażliwym, a następnie mutacja ta prowadzi do ewolucji opornych klonów. Oporność
wtórna jest efektem niedostosowania terapii do genetycznych właściwości szczepu
pierwotnego.

Kluczowym elementem zapobiegania rozwojowi wtórnej oporności jest właściwa diagnoza.
Metody konwencjonalne obejmują hodowlę szczepów wyizolowanych od osoby zarażonej, a
następnie ocenę lekooporności in vitro. Metody te są długotrwałe i zajmują około 2-3 miesiące. W
tym czasie prowadzi się leczenie typowymi lekami przeciwprątkowymi, co może skutkować
rozwojem lekooporności wtórnej. Dlatego coraz częściej wykorzystuje się metody molekularne,
które opierają się na identyfikacji mutacji warunkujących lekooporność.

Rys. 2.2b.. Wieloczynnikowe
uwarunkowanie gruźlicy wywołanej
przez M. tuberculosis.

Populacja ludzka

Człowiek: gospodarz

Czynniki genetyczne
Czynniki epigenetyczne

M. tuberculosis

Zmienność szczepów
Mutacje

Środowisko
Czynniki demograficzne
(migracje, zaludnienie)

Czynniki socjoekonomiczne
(urbanizacja, ubóstwo, styl życia)
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2.3.1. Analiza wielolekooporności u szczepów M. tuberculosis

Szczepy M. tuberculosis zidentyfikowane w 114 państwach przeanalizowano w kulturach in vitro w
celu identyfikacji oporności na leki przeciwprątkowe. Testowano podstawowe leki — izoniazyd i
ryfampicyję, fluorochinolony — levoflaxynę i moxiflaksynę oraz leki dodatkowe — pyrazynamid i
etambutol. Wśród analizowanych szczepów zidentyfikowano następujące grupy.

Grupa A. 13 393 szczepy wrażliwe na wszystkie testowane leki.
Grupa B. 8 400 szczepów opornych tylko na jeden z wymienionych leków.
Grupa C. 7 409 szczepów opornych na izoniazyd i ryfamicynę.
Grupa D. 2 300 szczepów opornych na izoniazyd i ryfamicynę, levoflaxynę i etambutol.
Grupa E. 2 178 szczepów opornych izoniazyd i ryfamicynę, moxiflaksynę, etambutol i
pyrazynamid.

A. Proszę podać grupy szczepów, które reprezentują MDR-TB oraz XDR-TB.
B. Proszę podać procentowy udział szczepów wrażliwych, szczepów opornych na jeden lek,

szczepów MDR-TB oraz szczepów XDR-TB. Dane proszę przedstawić na wykresie.

2.3.2. Znaczenie genu KatG w powstawaniu lekooporności szczepów M. tuberculosis

Izoniazyd (INH) jest hydrazydem kwasu
izonikotynowego (hydrazyd kwasu 4-
pirydynokarboksylowego). Został on
wytworzony w trakcie badań nad
syntezą tiosemikarbazonów w roku
1912, choć jego działanie
przeciwprątkowe zostało wykryte
dopiero w roku 1951, Działa
bakteriobójczo, ale wywiera również
efekt bakteriostatyczny. INH jest od
kilkudziesięciu lat lekiem
przeciwprątkowym pierwszego rzutu.

Główne działanie INH polega na
inhibicji biosyntezy kwasów
mykolowych prątka gruźlicy. INH jest
prolekiem. Po wniknięciu do komórki
prątka jest on utleniany do swojego
aktywnego farmakologicznie,
niestabilnego, elektrofilowego
metabolitu przy pomocy enzymu katalaza-peroksydaza, zwanego również KatG. Reakcja wymaga
donora elektronów, za który może służyć nadtlenek wodoru, bądź hydrazyna będąca produktem
spontanicznego rozpadu INH. KatG jest głównym enzymem aktywującym INH. W konsekwencji
tego faktu szczepy M. tuberculosis posiadające zmutowane białko KatG są oporne na ten lek. U 47-
70% szczepów INH-opornych obserwuje się brak aktywności katalazy-peroksydazy na skutek
mutacji występujących w kodującym ją genie katG.

Białko KatG posiada u M. tuberculosis jeszcze dodatkową funkcję fizjologiczną. Odgrywa ono
kluczową rolę w kształtowaniu przebiegu zakażenia prątkiem gruźlicy. Jako patogen

Rys. 2.3.2a. Schemat działania izoniazydu. Utlenianie INH
do aktywnych form kwasu izonikotydynylowego, które po
połączeniu z NAD+ tworzą INH-NADH addukty. Te ostatnie
inhibują InhA, reduktazę uczestnicząco w syntezie kwasów
mykolowych.
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wewnątrzkomórkowy, zdolny do przeżywania i
namnażania w makrofagach, prątki muszą być
oporne na mechanizmy przeciwbakteryjne tych
komórek obronnych. Jednym z tych mechanizmów
jest wywoływanie przez makrofagi stresu
tlenowego u zwalczanych bakterii. Prątki
posiadają mechanizm przeciwdziałający temu
zjawisku zwany odpowiedzią na stres tlenowy. Jest
on indukowany przez tak zwaną prątkową
odpowiedź OxyR, której składową jest KatG. Utrata
w komórkach INH-opornych aktywności KatG
prowadzi do zmniejszonej zdolności prątków do
przeżywania w makrofagach. W konsekwencji tego
mechanizmy wiodące do INH-oporności u M.
tuberculosis mają paradoksalne znaczenie
biologiczne. Patogen musi poświęcić ważną w
metabolizmie funkcję białka KatG, by rozwinąć
oporność na INH.

Analiza sekwencji katG pochodzących z INH-
opornych mutantów wskazuje na losowe występowanie w omawianym genie mutacji
prowadzących do rozwoju oporności na INH. Są to głównie mutacje punktowe typu zmiany sensu,
a w następnej kolejności niewielkie delecje oraz insercje o długości od 1 do 3 bp. Mutacje te
zwykle prowadzą do powstawania KatG nieaktywnego lub o obniżonej aktywności
peroksydazowej. Zmiany w katG występują u 47-70% szczepów INH-opornych. Najpowszechniej
mutującym jest kodon 315S, a następnie 463L

2.3.3. Identyfikacja mutacji w genie katG

W pliku katG.txt podano sekwencje genu katG u
siedmiu szczepów M. tuberculosis opornych na
izoniazyd oraz sekwencję szczepu
referencyjnego H37Rv. Korzystając ze strony
programu Clustal Omega
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
proszę zidentyfikować mutacje, które
prawdopodobnie są odpowiedzialne za
oporność szczepów na izoniazyd.

A. Proszę wejść na stronę programu i
wkleić sekwencje dostarczone w pliku.

B. Proszę wybrać DNA, a następnie
„submit” (Rys. 2.3.3a).

Rys. 2.3.2b. Centrum aktywne katalazy-
peroksydazy, KatG. Na czerwono pokazano hem.

Tu należy wkleić sekwencje z pliku

Tu należy wybrać DNA

Tu należy zatwierdzić „submit”

Rys. 2.3.3a. Zrzut ze strony Clustal Omega
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C. Po chwili ukaże się uliniowanie sekwencji (Rys. 2.3.3b). Gwiazdka na dole oznacza, że nie
występują zmiany. Brak gwiazdki oznacza, że w co najmniej jednej sekwencji zaszła
mutacja w stosunku do sekwencji referencyjnej H37Rv. W celu identyfikacji mutacji
odpowiedzialnych za oporność należy poszukiwać takich zmian, które dotyczą wszystkich
lub prawie wszystkich sekwencji.

D. Proszę podać jaki typ mutacji zaobserwowano w szczepach opornych na izoniazyd oraz ich
pozycję w odniesieniu do szczepu referencyjnego.

3. Geny Eukariota: Homo sapiens

3.1. Charakterystyka bazy OMIM

OMIM (ang. Online Mendelian Inheritance in Man) jest publiczną bazą zawierającą informacje o
genach człowieka, genotypach oraz chorobach genetycznych. Baza dostępna jest pod adresem:
https://www.omim.org.

OMIM jest bazą zidentyfikowanych genów ludzkich. Baza zawiera informacje o położeniu genu na
chromosomie, funkcji genu oraz charakterystykę chorób związanych z mutacjami w genach. Baza
została utworzona w 1960 r., wersja online w 1985 r. Dane z 31 marca 2023 r. wskazują, że w
bazie zgromadzono opisy 16 979 genów, w tym:

16 127
genów
zlokalizowan
ych na
autosomach,
764 genów
sprzężonych
z X,
51 genów
sprzężonych
z Y,
37 genów
zlokalizowanych w mtDNA

Ponadto dostępne są materiały edukacyjne obejmujące filmy YT i przedstawiające sposób
przeszukiwania bazy, oraz tutorial na stronach www.

Rys. 2.3.3b. Przykład uliniowania sekwencji w programie Clustal Omega.

Gwiazdki wskazują, że
w danej pozycji jest
ten sam nukleotyd.

Pozycja nukleotydu dla
poszczególnych szczepów

Nazwa szczepu

Rys. 3.1a. Zrzut ekranu dla strony startowej bazy OMIM.
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Rys. 3.1c. Sieć powiązań dla genu ACE.

Proste wyszukiwanie polega na wpisaniu np. określonej choroby np. muscular dystrophy.
Znak + (np. +muscular + dystrophy) pozwala na zwrot informacji zawierających oba
wpisane słowa.
Zastosowanie cudzysłowu, np. „muscular dystrophy” zwraca rekordy, które zawierają
wpisaną frazę.
Można także wykorzystać standardowe Boolean operators czyli AND, OR i NOT.

Odczytując dane dotyczące fenotypów w
OMIM należy pamiętać, że gen nie wywołuje
choroby. Gen pełni istotne funkcje w
organizmie. Choroba powstaje w wyniku
mutacji w genie. Gen ACE
(https://www.omim.org/entry/106180?search=
Ace&highlight=ace) posiada własny promotor
zlokalizowany w 12 intronie. Gen koduje
enzym konwertujący angiotensynę (kinazę II).
Jest to dipeptydylo karboksypeptydaza, która
reguluje ciśnienie krwi oraz równowagę
elektrolitową. Białko ACE jest integralnym
białkiem błonowym. Uwalniane jest ono z
powierzchni komórki pod wpływem
metalosekretazy cynkowej. Istnieją także dane

Rys. 3.1b. Zrzut ekranu dla wyszukiwań dla genu ACE.

N
azw

a genu, opis

Lokalizacja: Chromosom 17, ramię
długie, prążek 23.2

Położenie w genomie, sekwencja całego genomu GRCh38, dalej
koordynaty wskazujące na zakres sekwencji, które obejmują gen.

Sposób dziedziczenia, tu autosomalny
recesywny, dotyczy fenotypu 26430, dla
pozostałych fenotypów nie określono.

Fenotypy związane z
mutacjami w genie.
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wskazujące, że allel D tego genu sprzyja wzrostowi mięśni i lepszemu przystosowaniu do
długotrwałego wysiłku, co jest korzystne w niektórych dyscyplinach sportowych. Mutacje w genie
ACE prowadzą do istotnych zaburzeń.

3.2. Poszukiwanie informacji o wybranych genach w bazie OMIM

3.2.1. Korzystając z prostego wyszukiwania w bazie OMIM proszę znaleźć informacje na temat
genetycznego uwarunkowania hemofilii typu B (Hemophilia B).

A. Proszę podać dokładną lokalizację genu warunkującego hemofilię typu B (chromosom,
ramię) oraz sposób jej dziedziczenia.

B. Jakie nieprawidłowości obserwuje się u osób z hemofilią typu B w badaniach
laboratoryjnych?

C. Proszę podać mutację, która odpowiada za hemofilię typu B.

3.2.2. Korzystając z prostego wyszukiwania w bazie OMIM proszę znaleźć informacje na temat
genu HLA-DQB1

A. .Proszę podać pełną nazwę cechy kodowanej przez ten gen oraz lokalizację genu w
genomie człowieka.

B. Proszę podać zespoły chorobowe związane z tym genem i sposób ich dziedziczenia.
C. Proszę podać nazwę choroby związanej z omawianym genem i która dziedziczy się

autosomalnie recesywnie.
D. Korzystając z linku do choroby z punktu C, proszę podać jej opis na bazie bazy OMIM.
E. Na podstawie danych populacyjnych omówionych w OMIM proszę podać częstość

występowania celiakii

Samodzielne wykonanie zadania 3.2.2. – 5 punktów
Termin: 05.05.2023., 23:59
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Odpowiedzi

1. Koncepcja genu

1.2. Składanie genów kodujących lekkie łańcuchy kappa przeciwciał u kręgowców

1.2.1. Charakterystyka genu kodującego region zmienny łańcucha kappa

Na podstawie sekwencji genu kodującego region zmienny łańcucha kappa zdeponowanej w bazie
NCBI pod numerem akcesyjnym AH002839.2, proszę podać następujące dane.

A. Długość sekwencji zdeponowanej w NCBI

3 479 bp

B. Lokalizację na
chromosomie

2p12: chromosom 2, ramię
krótkie, prążek 12

C. Tkankę, z której pobrano
DNA

Łożysko, część zarodkowa

D. Liczbę, pozycję fragmentów kodujących segmenty J oraz ich symbol

5 fragmentów

VK1-J1: 252-288
VK1-J2: 614-650
VK1-J3: 919-955
VK1-J4: 1261-1297
VK1-J5: 1576-1612



C05. Genetyka. Odpowiedzi. Pielęgniarstwo 19.04.2023.

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com 13 z 18

E. Jaką długość mają fragmenty kodujące
segmenty J

Każdy ma 37 bp

F. Proszę podać symbol fragmentu
odpowiadającego mRNA dla regionu
stałego, C, jego lokalizację i długość

IGKC: 2 604-3 103, 500 bp

2. Geny Prokariota: Mycobacterium
tuberculosis

2.3. Gruźlica lekooporna i jej genetyczne
uwarunkowania

2.3.1. Analiza wielolekooporności u szczepów
M. tuberculosis

Szczepy M. tuberculosis zidentyfikowane w 114
państwach przeanalizowano w kulturach in vitro
w celu identyfikacji oporności na leki
przeciwprątkowe. Testowano podstawowe leki
— izoniazyd i ryfampicyję, fluorochinolony —
levoflaxynę i moxiflaksynę oraz leki dodatkowe — pyrazynamid i etambutol. Wśród
analizowanych szczepów zidentyfikowano następujące grupy.

Grupa A. 13 393 szczepy wrażliwe na wszystkie testowane leki.
Grupa B. 8 400 szczepów opornych tylko na jeden z wymienionych leków.
Grupa C. 7 409 szczepów opornych na izoniazyd i ryfamicynę.
Grupa D. 2 300 szczepów opornych na izoniazyd i ryfamicynę, levoflaxynę i etambutol.
Grupa E. 2 178 szczepów opornych izoniazyd i ryfamicynę, moxiflaksynę, etambutol i
pyrazynamid.

A. Proszę podać grupy szczepów, które reprezentują MDR-TB oraz XDR-TB.

MDR-TB to oporność na izoniazyd i ryfamicynę, dlatego do tej klasy zaliczymy grupę C.
XDR-TB to oporność na izoniazyd, ryfamicynę oraz na co najmniej jeden lek z grupy
fluorochinolonów oraz co najmniej jeden lek z grupy leków dodatkowych. Tę definicję
spełniają szczepy z grupy D oraz z grupy E.
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B. Proszę podać procentowy udział szczepów wrażliwych, szczepów opornych na jeden lek,
szczepów MDR-TB oraz szczepów XDR-TB. Dane proszę przedstawić na wykresie.

Wszystkich szczepów
było: 33 680
Procent szczepów dla
poszczególnych klas:

wrażliwe:
(13 393/33 680) x
100% = 39,8%
oporne na jeden lek:
(8 400/33 680) x
100% = 24,9%
MDR-TB: (7 409/33
680) x 100% =
22,0%
XDR-TB: (4 478/33
680) x 100% =
13,3%

2.3.3. Identyfikacja mutacji w genie katG

W pliku katG.txt podano sekwencje genu katG u
siedmiu szczepów M. tuberculosis opornych na
izoniazyd oraz sekwencję szczepu
referencyjnego H37Rv. Korzystając ze strony
programu Clustal Omega
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
proszę zidentyfikować mutacje, które
prawdopodobnie są odpowiedzialne za
oporność szczepów na izoniazyd.

A. Proszę wejść na stronę programu i
wkleić sekwencje dostarczone w pliku.

B. Proszę wybrać DNA, a następnie
„submit” (Rys. 2.3.3a).

C. Po chwili ukaże się uliniowanie
sekwencji (Rys. 2.3.3b). Gwiazdka na
dole oznacza, że nie występują zmiany.
Brak gwiazdki oznacza, że w co najmniej jednej sekwencji zaszła mutacja w stosunku do
sekwencji referencyjnej H37Rv. W celu identyfikacji mutacji odpowiedzialnych za
oporność należy poszukiwać takich zmian, które dotyczą wszystkich lub prawie wszystkich
sekwencji.

Rys. 2.3.1. Procentowy udział lekoopornych szczepów M. tuberculosis
wśród szczepów wyizolowanych w 114 państwach w latach 1991-
2018 (na podstawie danych z pracy Gomez-Gonzales et al. 2021).

Tu należy wkleić sekwencje z pliku

Tu należy wybrać DNA

Tu należy zatwierdzić „submit”

Rys. 2.3.3a. Zrzut ze strony Clustal Omega
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D. Proszę podać jaki typ mutacji zaobserwowano w szczepach opornych na izoniazyd oraz ich
pozycję w odniesieniu do szczepu referencyjnego.

Mutacja odpowiedzialna za oporność na izoniazyd powinna wystąpić we wszystkich lub co
najmniej w większości szczepów.

Zamiana T na G (transwersja) w pozycji 264

Zamiana C na G (transwersja) w pozycji 359

Zamiana G na C (transwersja) w pozycji 360
Zamiana C na G (transwersja) w pozycji 362
Zamiana G na C (transwersja) w pozycji 363
Delecja C w pozycji 365

Delecja G w pozycji 369

Rys. 2.3.3b. Przykład uliniowania sekwencji w programie Clustal Omega.

Gwiazdki wskazują, że
w danej pozycji jest
ten sam nukleotyd.

Pozycja nukleotydu dla
poszczególnych szczepów

Nazwa szczepu
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3. Geny Eukariota: Homo sapiens

3.2. Poszukiwanie informacji o wybranych genach w bazie OMIM

3.2.1. Korzystając z prostego wyszukiwania w bazie OMIM proszę znaleźć informacje na temat
genetycznego uwarunkowania
hemofilii typu B (Hemophilia B).

A. Proszę podać dokładną lokalizację
genu warunkującego hemofilię
typu B (chromosom, ramię) oraz
sposób jej dziedziczenia.

Xq27.1: chromosom X, ramię
długie, prążek 27.1.
XLR: dziedziczenie sprzężone z
płcią, recesywne.

B. Jakie nieprawidłowości obserwuje
się u osób z hemofilią typu B w
badaniach laboratoryjnych?

Niedobór czynnika IX.
PTT: czas częściowej tromboplastyny —
wydłużony.

C. Proszę podać mutację, która odpowiada za
hemofilię typu B.

Delecja 2 pz, AG w pozycjach 134-135.

Rys. 3.2.1a. Lokalizacja genu warunkującego hemofilię B
oraz sposób dziedziczenia podane w bazie OMIM.

Rys. 3.2.1b. Lista nieprawidłowości w
badaniach laboratoryjnych dla hemofilii B
podane w bazie OMIM.
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3.2.2. Korzystając z prostego wyszukiwania w bazie OMIM proszę znaleźć informacje na temat
genu HLA-DQB1

A. .Proszę podać pełną nazwę cechy kodowanej przez ten gen oraz lokalizację genu w
genomie człowieka.

Główny układ zgodności tkankowej klasy II
6p21.32: chromosom 6, ramię krótkie, prążek 21.32

B. Proszę podać zespoły chorobowe związane z tym genem i sposób ich dziedziczenia.

Celiakia, autosomalnie, recesywnie lub wieloczynnikowo.
Choroba Creutzfeldt-Jakoba, autosomalnie dominująco.
Stwardnienie rozsiane, wieloczynnikowo.

C. Proszę podać nazwę choroby związanej z omawianym genem i która dziedziczy się
autosomalnie recesywnie.

Celiakia

D. Korzystając z linku do choroby z punktu C, proszę podać jej opis na bazie bazy OMIM.

Celiakia to enteropatia (zapalenie jelita) spowodowane wrażliwością na gluten. Jest to
choroba jelita cienkiego wywołana czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Związana
jest z zaburzeniami wchłaniania w jelicie cienkim na skutek zapalnych uszkodzeń błony
śluzowej po spożyciu glutenu zawartego w pszenicy, życie lub jęczmieniu. Celiakię
obecnie uważa się za chroniczne schorzenie autoimmunologiczne.

E. Na podstawie danych populacyjnych omówionych w OMIM proszę podać częstość
występowania celiakii

Pierwsze oceny wskazywały na 1:300 w Irlandii oraz od 1: 1000 do 1:2000 w Europie.
Większa czułość testów serologicznych wykazała, że celiakia jest stosunkowo powszechna
i występuje z częstością od 1:300 do 1:120 osób, co daje od 0,33% do 0,8%.
Oceny częstości u dzieci fińskich wykazały występowanie celiakii u 1 dziecka na 99, co
daje 1%.
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Częstość zbliżona do 1% wskazuje, że jest to najczęstsza nietolerancja pokarmowa w
populacjach zachodnich (Europa + USA).
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