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Genetická záťaž ľudského genómu
•
•

je známych viac ako 8 000 genetických ochorení
aj keď jednotlivé ochorenia sú zriedkavé, celkovo
predstavujú významný podiel na patologických stavoch
človeka
–

–

–
–
–
–
–
–

3 – 5 % novorodencov má kongenitálnu abnormalitu
• do 25 rokov života sa to zvýši na 5,5 %
10 % chronických ochorení (srdca, diabetes, artritída a pod.) má
významný genetický komponent
12 % hospitalizácií dospelých je kvôli genetickému ochoreniu
15 % rakovín má vo svojej etiológii genetickú náchylnosť
20 – 30 % detských úmrtí je v dôsledku genetickej choroby
50 % mentálnych retardácií má genetický základ
50 – 60 % spontánnych potratov má chromozómovú aberáciu
na 60 % sa odhaduje podiel ochorení s genetickou zložkou,
manifestujúcich sa do konca života

•

genetické ochorenia sa tradične rozdeľujú na:
•
chromozómové
•
jednogénové (monogénové)
•
komplexné (multifaktoriálne)
v ich pozadí je nejaká zmena štruktúry a organizácie
(mutácia) v príslušnej špecifickej oblasti ľudského
genómu

otázka je:
vznikajú mutácie v rôznych oblastiach ľudského genómu
náhodne, alebo ich vznik je ovplyvnený určitou špecifickou
architektúrou príslušnej oblasti ľudského genómu a v tých
oblastiach vznikajú so zvýšenou pravdepodobnosťou
(zákonite) ?
• ukazuje sa, že odpoveď je: aj - aj
•

Náhodné mutácie
•

•

1.

sú výsledkom jedinečnej mutačnej udalosti
• vznikajú predovšetkým ako dôsledok chýb pri replikácii DNA alebo opravných
mechanizmov
• sú to hlavne bodové mutácie typu substitúcií báz (okrem tých, kt. sú v CpG
dinukleotidoch)
ich rozšírenie v jednotlivých populáciách je determinované rôznymi
populačno-genetickými mechanizmami počas vývoja danej populácie

vo veľkých populáciach – migrácia, selekcia
kosáčiková anémia v oblastiach výskytu malárie (selekčná výhoda
heterozygotov)
vysoký „vek“ – niekoľko tisíc až desať tisíc rokov (F508del pre CF 52 000
rokov)
•
potvrdený haplotypovou analýzou
preto pre tieto ochorenia sú charakteristické
• výrazné medzi populačné rozdiely v incidencii/výskyte
• široká škála mutácií (niekoľko sto) v príslušnom géne (aj keď v jednotlivých
populáciách môžu prevládať niektoré mutácie)
•
CF viac ako 1 700 (F508del tvorí cca 50 % v európskych poluláciách)
•
PKU viac ako 900
rozdielna škála/podiely jednotlivých mutácií v jednotlivých populáciách
•

•

•

•

PKU mutácie a ich asociácia s haplotypmi
Populácia
R408W
IVS12nt1
Severná Európa
Dánsko
18,2 (2)
37,3 (3)
Švédsko
22 (2)
16 (3)
Nórsko
16 (2)
19 (3)
Západná Európa
Nemecko
22 – 40 (2)
10 (3)
Francúzsko 7 (2)
13 (3)
Holandsko <1
20,4 (3)
Švajčiarsko 6 (2)
4 (3)
Anglicko
11 (2)
16 (3)
Írsko
41 (1)
2,3 (3)
Južná Európa
Španielsko 0
0
Taliansko
<1
2,8
Portugalsko Grécko
<1
1
Turecko
<1
Stredná a východná Európa
Litva
70 (2)
Estónka
84 (2)
Maďarsko 49 (2)
4,3 (3)
Poľsko
56 – 63 (2)
2,7-5 (3)
Rusko
56,4 –63 (2)
16 (3)
Rumunsko 47,7 (2)
4,5 (3)
Chorvátsko 38 (2)
2 (3)
Česká rep. 55,3 (2)
3,2 (3)
Slovensko 47 (2)
4,8 (3)

R158Q

R261Q

R252W

IVS10nt546

2,9 (4)
1,7
2,1

1,6 (1, 28)
1,7 (1)
7,4(1)

-

5,2 (6)
0
0

5,9
0
13,3
4
5,3
0

5,9 (1)
7 (1)
12,2
32 (1)
5,3
0

-

10 (6)
8,0
4,0
0
-

0
2,7
2,3

2,8
6,8 (1)

1,1 (1)

20,3 (6)
12,4 (6)
5,9 (6)
12,5 (6)
32 (6)

7,1 (4)
6,8
8,1
2 (4)
4,7
5,7 (4)

1,4
2,3
3,2
6
1,6
-

1,5
2,1
4,8 (1)

2,9
5 (6)
2,6
2,2 (6)

Náhodné mutácie – pokr.
2.

v malých (izolovaných) populáciách
•

•

rozšírenie mutácií je determinovaný hlavne faktormi ako
•
génový drift, efekt zakladateľa, inbríding,
dôsledkom toho
•
niektoré recesívne ochorenia majú výrazne zvýšenú
incidenciu
• napr. PKU (1 : 1 000) kongenitálny glaukom (1 : 1 250) u
Rómov
•
v populácii sa vyskytuje len jedna „founder“ mutácia
• PKU – R252W na haplotype 69.3
• kong. glaukóm – E387K v géne CYP1B1 na rovnakom
haplotype
•
iné zase môžu úplne chýbať
• napr. CF u Rómov

Mutácie spojené so špecifickou architektúrou
ľudského genómu
empirické pozorovania ukazujú, že pre niektoré ochorenia sú
charakteristické tie isté typy poškodení DNA u všetkých
postihnutých vo všetkých populáciách sveta
pre tieto ochorenia je charakteristické:
– rovnaká incidencia vo všetkých populáciách sveta
– rovnaký podiel prísl. mutácií na celkovom počte mutácií
– zvýšená mutačná frekvencia (vznik len niekoľko generácií
dozadu) – potvrdená haplotypovou analýzou
je logické hľadať príčiny toho v organizácii a štruktúre, teda v
architektúre ľudského genómu
molekulárna analýza ukázala rovnaký mechanizmus vzniku,
spojený s architektúrou príslušnej oblasti genómu, ktorá
výrazne zvyšuje pravdepodobnosť ich vzniku
– mnohé z týchto štrukturálnych elementov sú už známe, iné
ešte nie

CpG dinukleotidy
•

•

•
•

sú notoricky známymi mutačnými horúcimi miestami
u všetkých organizmov
• C > metylácia > metylcytozín > deaminácia > T
podiel bodových mutácií v nich je cca 12x vyšší ako v
ostatných dinukleotidoch
Príklady:
mnohé substitúcie v géne F8C (hemofília A)
•

•

•

•

gén SCNA1 (epilepsia) – 90 % de novo mutácií, väčšina v CpG
dinukleotide (Arg na STOP kodón)
achondroplázia – Arg380Gly v CpG prakticky u všetkých
prípadov de novo mutácií,

podiel CpG je v ľudskom genóme je výrazne
potlačený v porovnaní s inými dinukleotidmi (10
X)
dôsledok selekcie (riziková sekvencia)

Repetitívne sekvencie
•

•

•

•

ľudský genóm je preplnený rôznymi typmi repetitívnych
sekvencií
predstavujú „horúce miesta“ genómovej instability
• nehomologický crossing-over
• chromozómové prestavby
• chromozómové zlomy
ukazuje sa, že chromozómové prestavby nie sú náhodnými
udalosťami, ale odrážajú špecifickú architektúru príslušnej
oblasti ľudského genómu (prednostne vznikajú v týchto
oblastiach)
mechanizmy:
• NAHR – Non-Allelic Homologous Recombination (ne alelická
homologická rekombinácia, nehomologický crossing-over)
• NHEJ – Non-Homologous End Joining (ne homologické spájanie
koncov)
• FoSTeS – Fork Stalling Template Switching

Mechanizmy genómových prestavieb

po replikácii DNA

počas replikácie

Dôsledky NAHR

medzi homologickými
chromozómami

medzi sesterskými
chromatídami

v rámci chromatídy

L1 sekvencie
sú to retrotranspozóny patriace do skupiny LINE

•
•
•
•

•
•

dĺžka opakovania cca 6,1 kb
ĽG obsahuje 5-600 000 kópií (17 % ľudského genómu)
štruktúra:
• 5’ UTR obsahuje vnútorný promótor pre RNA polymerázu II
• 2 neprekrývajúce sa ORF
• ORF1 – kóduje RNA-viažuci proteín p40
• ORF2 - 150 kDa proteín s endonukleázovou a rev. transkript. aktivitou
L1 sa objavili v genóme cicavčích predkov pred 160 – 120 mil. rokmi
60 – 100 L1 v ľudskom genóme je schopných aktívnej transpozície
• objavené v 1988 u HA pac. (de novo inzercia v ex. 14)

L1 ako mutagén
•

•

•

•

•
•

L1 zapríčiňujú predovšetkým inzerčnú mutagenézu
• menej často NAHR
L1 inzercie môžu zmeniť expresiu génu:
• prerušením exónu
• zapríčinením mis-splicingu
• predčasnou polyadenyláciou RNA
• zmenou transkripčného profilu (nový promotor v L1)
najviac L1 inzercií sa našlo u X-recesívnych ochorení (HA,
DMD/BMD, RP)
somatická transpozícia môže zapríčiniť rakovinu (u pac.
FAP v APC géne)
1 z 10 – 100 spermií obsahuje de novo retrotranspozíciu
L1 inzercie tvoria cca 0,1 % mutácií

Alu sekvencie
•
•

•
•

5´

patria do skupiny SINE
najúspešnejšie mobilné elementy vyskytujúce sa v
genómoch rôznych organizmov
štruktúra
sú to dimery s dĺžkou opakovania 280 – 300 bp
• evolučne pochádzajú zo 7 SL RNA
• 5’ koniec obsahuje A a B boxy promótora RNA polym. III
• 2 polovice sú oddelené A-bohatou oblasťou
• 3’ koniec obsahuje variabilný A-bohatý úsek

3´

Alu sekvencie – pokr.
• ĽG obsahuje viac ako 1 mil. kópií, celkovo tvoria 10,7 %
genómu
•
•
•
•
•
•
•
•

približne 1 kópia na 3 kb
výskyt predovšetkým v GC bohatých oblastiach (gény)
mnoho je ich v intrónoch génov (v niektorých až desiatky)
môžu byť orientované rovnakým smerom alebo proti sebe
začali sa akumulovať v genómoch primátov pred 65 mil. rokmi
• veľká expanzia nastala pred 35 mil. rokmi
nie je známy žiadny mechanizmus schopný odstrániť ich z genómou
cca 5000 Alu sa integrovalo do ĽG za posledných 5-6 mil. rokov
• z toho 25 % recentne, t j. v ľudskej populácii sú dimorfné
(genómový polymorfizmus)
funkčne dôležité oblasti ĽG sú kompletne bez Alu

• sú schopné retrotranspozície (nie však autonómne)
•
•

na retrotranspoziciu využívajú aparát L1 elementov
frekvencia retrotranspozicií je 1 : 20 - 200 pôrodov

• Alu sekvencie významne zmenili architektúru ĽG

Alu sekvencie ako mutagén
2.

inzerčná mutagenéza (retrotranspozícia)
zvýšenie instability genómu (NAHR)

1.

inzerčná mutagenéza môže zapríčiniť:

1.

•
•
•
•
•

•

prerušenie génu alebo promótora
vnesenie prídavných regulačných sekvencií
prerušenie/vnesenie zostrihového miesta
aktiváciu kriptického zostrihového miesta
zmenu metylácie promótora (1/3 CpG sa nachádza v Alu)

Alu inzercie zapríčiňujú cca 0,1 % dedičných
ochorení

Príklady ochorení zapríčinené Alu
inzerčnou mutagenézou
Ochorenie

gén

chromozóm

Hemofília A

FVIIIC

X

Hemofília B

FIX

X

Dentova choroba

CLCN5

X

X-viazaná γ-globilinémia

BTK

X

Deficiencia glycerol kinázy

GK

X

XSCID

IL2RG

X

Deficiencia cholinesterázy

BCHE

3

leukemia

MLVI2

5

FAP

APC

5

Cystická fibróza

CFTR

7

Apertov sy.

FGFR2

10

Deficiencia komplementu

C1NH

11

Rakovina prsníka

BRCA2

13

Neurofibromatóza typ 1

NF1

17

Alu sekvencie ako mutagén - pokr.
2.

Alu sekvencie zvyšujú pravdepodobnosť NAHR

•

delécie a duplikácie rovnaká orientácia Alu
•
inverzie – vznikajú pri opačnej orientácii Alu sekvencií
•
translokácie - rekombinácia medzi Alu na rôznych chromozómoch)
Príklady
familiárna hypercholesterolémia – vysoká koncentrácia Alu v blízkosti
génu LDLR - časté Alu sprostredkované rekombinácie
Fanconiho anemia (30 % mutácií zapríčinených Alu-Alu
rekombináciami)
•
časté delécie ex. 16 a 17 (bod zlomu v početných Alu v int. 15 a 17)
HNPCC – typ rakoviny hrubého čreva
•
časté Alu sprostredkované delécie v hMLH1 géne
•
10 % mutácií v MSH2
von Willebrandova choroba - 25 % pac. má Alu-prostredkovanú deléciu
akútna myelogénna leukemia – duplikácie u prípadov bez translokácie
Alu sa našli aj v bodoch zlomu α-globínu pri talasémiach

•

tvoria cca > 0,3 % dedičných ochorení človeka (podhodnotené)

•

•
•

•

•

•
•

Segmentové duplikácie - SD
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Definícia: kontinuálne úseky, dlhšie ako 1 kb, kt. sa vyskytujú v genóme
v 2 alebo viac kópiách na haploidný genóm, pričom ich sekvenčná
homológia je vyššia ako 90 %
tvoria okolo 5 % ľudského genómu (podľa niektorých autorov až 10 %)
usporiadanie v genóme: tandemovo alebo roztrúsene
môžu byť orientované v rovnakom smere (direct repeats), alebo v proti
sebe (inverted repeats)
môžu obsahovať celé gény (aj viac génov)
sú výrazné rozdiely v ich distribúcii na jednotlivých chromozómoch
SD sa nachádzajú aj u evolučne nižších živočíšnych druhov, ich rozsah
je ale výrazne nižší
vznikli počas evolúcie relatívne recentne (posledných 35 mil.)
veľký podiel SD je asociovaný s Alu sekvenciami, kt. sa u primátov
rozšírili pred 35 -40 mil. rokmi, teda tiež v období expanzie SD
1/3 SD, prítomných u človeka chýba u šimpanza
mechanizmy vzniku:
•
ne alelická homologická rekombinácia (NAHR)
•
poruchy replikácie

Low Copy Repeats - LCR
•

•
•

•

•

definícia: kontinuálne úseky DNA dlhšie ako 10 kb s viac
ako 95 % sekvenčnou homológiou, separované od seba
úsekmi dlhými 50 kb až 10 Mb.
• LCR a SD sa do značnej miery prekrývajú (LCR sú
špecifickými prípadmi SD)
• teda aj ich charakteristiky sa prekrývajú
sú roztrúsené po celom genóme
môžu byť orientované v rovnakom smere (direct repeats),
alebo v proti sebe (inverted repeats)
môžu obsahovať celé gény, pseudogény, génové fragmenty
a iné paralogické sekvencie
vysoká sekvenčná homológia svedčí o tom, že jedna kópia je
pôvodná a druhá/ďalšie vznikli duplikáciou (NAHR)

SD/LCR
•

veľkosť, orientácia a vzdialenosť kópií SD/LCR od seba
významne ovplyvňujú architektúru ľudského genómu

•

príslušné oblasti sa stanú nestabilnými a náchylnými na
NAHR, vedúcim k rôznym typom prestavieb genómu
• del/dupl. – intrachromozómová NAHR medzi priamymi
SD/LCR
• inverzia - intrachromozómová NAHR medzi opačne
orientovanými SD/LCR
• recipročná translokácia – inter chromozómová NAHR

•

NAHR medzi kópiami SD/LCR je genetickým podkladom
širokej škály patologických stavov u človeka

Gén PMP22
lokalizácia: 17p12
2 kópie CMT1A-REP, vzdialené 1,4 Mb, sekvenčná identita 99 %

Gén PMP22 – pokr.
•

•

•

•

duplikácia > Charcot-Marie-Tooth sy. - CMT1A
• duplikácie tvoria 70 % prípadov
• 70 – 90 % de novo (najčastejšie v mužskej meióze)
delécia > hereditárna neuropatia s náchylnosťou na
tlakovú obrnu – HNPP
patológia vzniká v dôsledku abnormálnej dávky génu
PMP22
CMT1A-REP sa nachádza:
• 2 kópie u šimpanza (ako u človeka)
• 1 kópia u gorily
• nenachádza sa u nižších cicavcov

Inverzia v géne F8C pri HA
g é n F8C
qter

1 - 22
hF8A

≈ 500kb

23-26

cen

F8A F8B

v intróne 22 sú gény F8A a
F8B; 500kb pred génom
homológy F8A (hF8A)
orientácia génov

F8A

23-26
23-26

cen

intróny 1 - 22
qter

vnútrochromatídová
rekombinácia medzi
F8A a hF8A

hF8A

qter

22-1

23-26

cen

inverzia časti F8C génu

inverzia

cca 50% všetkých mutácií F8C génu pri HA predstavuje táto inverzia

SD/LCR a karcinogenéza
•

hoci SD/LCR sprostredkovaná NAHR sa vyskytuje prevažne v
meióze, môže sa vyskytovať aj v mitóze, v somatických
bunkách
•

•

ukazuje sa, že delécie, translokácie, génové konverzie
(zapríčinené NAHR) hrajú významnú úlohu v rôznych štádiách
karcinogenézy
•

•

•

len sa oveľa ťažšie identifikuje (mozaicizmus)

pri recipročnej translokácii t(9;22), (filadelfský chr.) bol identifikovaný
76 kb LCR v blízkosti aj ABL aj BCR génu
• fúzovaný gén BCR-ABL je príčinou chronickej myeloidnej
leukemie
v súčasnosti sa NAHR považuje za hlavný mechanizmus vzniku LOH
(straty heterozygozity), zahrňujúca tumor supresorové gény a
predstavujúci 2. zásah podľa Knudsonovej hypotézy

uvažuje sa aj o jej úlohe pri amplifikácii onkogénov

Strata kópie génu – α talasémie

Prevzaté: Strachan, Read: Human Molecular Genetics, 4th ed., Garland Science 2011. New York.

Pseudogény
•

nefunkčné kópie funkčných génov > vysoká sekvenčná
homológia
•

•

lokalizácia s ohľadom na funkčný gén:
•

•

•

v ĽG je ich zatiaľ známych cca 20 000
tandemovo
• konvenčné (vzniknuté duplikáciou)
roztrúsene
• upravené (len sekvencie exónov > vznik reverznou transkripciou
mRNA

tandemové usporiadanie zvyšuje pravdepodobnosť
•
•

NAHR (delécie/duplikácie, inverzie)
génovej konverzie
• jednosmerný prenos sekvenčnej informácie z donorovej sekvencie
na akceptorovú sekvenciu
• príkladom toho sú konverzie zapríčiňujúce SMA I - III

Génová konverzia pri SMA I-III
•
•
•
•
•

dedičnosť: AR
incidencia: - rovnaká na celom svete 1 : 6 – 10 000)
zodpovedný gén: SMNTel (SMN1)
v jeho blízkosti sa nachádza pseudogén SMNCen (SMN2)
rozdiel je len 5 substitúcií na 3’ konci (C840T > preskočenie
exónu 7)
ECen

ETel

XS2G3

C212

C212

Ag1-CA
BTF2p44

ΔNAIP

SMNCen H4F5C

XS2G3
Ag1-CA

H4F5T

SMNTel

ΔNAIP

BTF2p44

Mutácie zapríčiňujúce SMA I - III
•

u cca 95 % pac. sa neidentifikuje exón 7 SMN1
•
•

•

u veľkej časti pacientov ani ex. 8
príčina:
• skutočná delécia exónu 7 a 8 SMN1
• hybridný gén SMN1 – SMN2 (5 – 15 %)
• génová konverzia v dôsledku prítomnosti
pseudogénu
• u pac. sa nedeteguje SMN1 ale 3 / 4 kópie SMN2

vysoký podiel do novo mutácií (10 z 592 posť.)
•
•

•

prevažná väčšina paternálneho pôvodu
> celková nestabilita oblasti 5q13

malé delécie, inzercie, duplikácie a bodovové mutácie v
SMN1 (do 5 %)

Genomické ochorenia - GD
•

•

•

•

•
•

všetky tieto ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku zmeny
štruktúry a organizácie ĽG sa v súčasnosti označujú ako
genomické/genómové ochorenia (genomic disorders)
je to široká škála ochorení a prakticky zahrňuje všetky tri skupiny
genetických ochorení (chromozómové aberácie, monogénové aj
komplexné ochorenia)
podľa rozsahu zmeny na úrovni genómu sa delia:
• mikroskopické (Prader-Willi/Angelmanov sy. ...)
• submikroskopické
• postihujúce viac génov (tzv. „contiguous“ syndrómy)
• postihujúce 1 gén (hemofília A, Charcot-Marie-Tooth sy.
výskyt
• sporadické (de novo mutácie, lebo sú väčšinou letálne)
• mendelisticky dedičné (ak prestavba postihuje len 1 gén)
rovnaká incidencia vo všetkých populáciách sveta
jednotlivo zriedkavé, ale súhrne postihujú 0,7 % novorodencov

Mikrosatelity - STR
úseky kratšie ako 100 bp, skladajúce sa z opakovaní
jednoduchých sekvencií dlhých 2 – 6 bp
•

•

počet lokusov v ĽG viac ako 1 mil. (3% genómu)
•

•

roztrúsené po celom genóme
• v medzigénových oblastiach
• v génoch (predovšetkým v intrónoch ale aj v exónoch)

sú výrazne nestabilné - mutačná frekvencia cca 1 : 1 000 meióz
•

•

patria do skupiny tandemových opakovaní

dôsledkom je:
• vysoká úroveň polymorfizmu (desiatky alel)
• patologické expanzie

mechanizmus vzniku
•
•

pri malých zmenách (1-2 opakovania) - „replication slippage“
pri veľkých zmenách (expanziách) – neznámy (nehomologický crosingover ?)

Mikrosatelity – pokr.
STR lokalizované v génoch pri prekročení
„prahu“ (expanzia) zapríčiňujú ochorenia
> známe expanzie pri neurodegeneratívnych a
neuromuskulárnych ochoreniach (viac ako 20)
• väčšinou je expandovaný triplet
• 1x tetraplet (DM typ 2), 1x pentaplet (SCA10)
• pri „normálnom“ rozsahu variabilné (STR polymorfizmy)
ale pomerne stabilné
• nad určitou hranicou výrazne nestabilné:
• meiotická instabilita:
•

•

•

•

prekročenie prahovej hodnoty u potomka ak rodič má
premutáciu (zvýšený počet kópií ale bez príznakov ochorenia)
anticipácia

mitotická instabilita - rozdiely medzi tkanivami

Ochorenia zapríčinené
trinukleotidovou expanziou
Ochorenie
lokalizácia
Huntingtonova ch. gén
Kennedyho ch.
gén
SCA1
gén
DRPLA
gén
SCA3
gén
FRAXA
5’ UTR
DM typ 1
3’UTR
DM typ 2
1. int.

trinukleotid
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CGG
CTG
CCTG

norm. rozp.
9 - 35
17 - 24
19 - 36
7 - 23
12 - 36
6 - 54
37 – 50
94 - 217

Závery
•

ochorenia, v etiológii ktorých sa uplatňujú genetické
faktory môžeme rozdeliť na 2 veľké skupiny:
1.

ochorenia, zapríčinené náhodnými zmenami,
nevykazujúce vzťah k štruktúre genómu

2.

ochorenia, pri ktorých zmena je podmienená
architektúrou príslušnej oblasti ľudského
genómu

1. Ochorenia zapríčinené náhodnými

mutáciami
pre tieto ochorenia sú charakteristické:
•interpopulačné rozdiely v incidencii
• vznikajúce počas vývinu populácie (génový drift, efekt
zakladateľa, genetická izolácia, inbríding, selekcia,
migrácia a pod.)
•široká škála mutácií (až niekoľko sto)
• napriek tomu nízka frekvencia de novo mutácií (asociácia
jednotlivých mutácií s určitým haplotypom)
•interpopulačné rozdiely v mutačnej škále ako aj v zastúpení
jednotlivých mutácií
•mendelistická segregácia v rodinách (AR, AD, XR, XD)

2. Ochorenia, súvisiace s architektúrou
genómu
pre tieto ochorenia sú charakteristické:
•prakticky rovnaká incidencia vo všetkých populáciách sveta
•rovnaký typ mutácie
• treba však odlíšiť tzv. „founder mutácie“ v izolovaných
populáciách
•zvýšená mutačná frekvencia
• vznik mutácie len niekoľko generácií dozadu
•výskyt:
• familiárny: mendelistická segregácia (HA, HD, SMA I-III, a
pod.) komplexné ochorenia (rodinná agregácia)
• sporadický: genomické ochorenia, chromozómové
aberácie

Ďakujem za pozornosť

