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Biologia 8d/8d 
27 maja 2020 r. 

Materiał, który macie przed sobą dotyczy zjawisk, które znów odwołuje się  do zjawisk występujących 

w przyrodzie. Mało tego – duża liczba pojęć i przykładów jest Wam znana ze słyszenia. Przypomi-

nam, że kolor zielony, to moje komentarze pisane zazwyczaj językiem potocznym.  

1. Mutacje i ich znaczenie 

Cząsteczki DNA dość często ulegają przypadkowym zmianom, które nazywamy mutacjami. 

Mutacje powstają samorzutnie lub pod wpływem niekorzystnych czynników środowiskowych. 

Niektóre zmiany materiału genetycznego są drobne - dotyczą pojedynczych nukleotydów, inne pole-

gają na zwielokrotnieniu liczby chromosomów. Mutacje są zmianami trwałymi, które mogą być dzie-

dziczne. 

 

Tylko bardzo nieliczne mutacje wywierają korzystny wpływ na organizm, większość zaś jest 

szkodliwa. Czasem nawet drobna mutacja może spowodować śmierć organizmu. 

Warto, żebyście zdali sobie sprawę z tego, że twierdzenie o możliwym „korzystnym” lub „szko-

dliwym” wpływie mutacji na organizm jest nieprecyzyjne. Mało tego – w konkretnych warunkach 

mutacja, która nie jest śmiertelna dla organizmu, może być również obojętna. To, czy jest ona ko-

rzystna, obojętna czy wręcz szkodliwa zależy w dużej mierze od czynników środowiska, w którym 

organizm żyje.  

Przykład wymyślony, który nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wyobraźmy sobie 

ssaka lądowego, u którego mutacja wywołała przyrost grubości pokrywy włosowej (futra). I teraz 

pytanie: będzie to cecha korzystna czy niekorzystna dla tego organizmu? Odpowiedź wcale nie jest 

prosta, a wszystko zależy od kontekstu. Jeśli zdarzyłoby się to u zwierzęcia żyjącego w klimacie 

umiarkowanym moglibyśmy „od biedy” przyjąć, że wpływ tej cechy na organizm byłby obojętny. 

Czy zawsze? Okazuje się, że nie zawsze. Gdyby doszło do długotrwałych zmian klimatu, polegają-

cych na znacznym podniesieniu temperatury środowiska, w którym ten ssak żyje, to (nie mając innych 

mechanizmów termoregulacyjnych) zwierzę zginęłoby z przegrzania. Zatem – w tych konkretnych 

warunkach byłaby to mutacja szkodliwa. Ale gdyby doszło do gwałtownego ochłodzenia klimatu 

zwierzę byłoby niejako „uprzywilejowane” w porównaniu z innymi osobnikami tego gatunku i uznali-

byśmy ją za korzystną. 
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Czynniki środowiskowe wywołujące mutacje nazwano czynnikami mutagennymi (mutagenami). 

Najczęściej mutacje powstają pod wpływem takich czynników mutagennych jak: promieniowanie 

ultrafioletowe (UV) i rentgenowskie (X), związki chemiczne zawarte w dymie papierosowym (benzo-

piren) czy powstające podczas spalania tworzyw sztucznych (dioksyny). Mutagenami są też niektóre 

środki chwastobójcze. Także niektóre wirusy wywołują mutacje. 

W komórkach znajdują się specjalne enzymy naprawiające uszkodzenia w DNA. Możliwości na-

prawy są jednak ograniczone.  

Ze względu na wielkość zmiany mutacje podzielono na: genowe i chromosomowe. Mutacje ge-

nowe są zmianami liczby lub kolejności ułożenia nukleotydów, nie większymi niż długość jednego 

genu (dotyczą pojedynczych nukleotydów lub krótkich odcinków DNA liczących kilkadziesiąt nu-

kleotydów). Mutacje chromosomowe polegają na zmianie fragmentu pojedynczego chromosomu lub 

liczby całych chromosomów. 

2. Mutacje i choroby dziedziczne człowieka 

Mutacje genowe zwykle powstają podczas replikacji. Może wówczas dojść do zamiany jednego 

nukleotydu na inny, utraty nukleotydu albo wstawienia dodatkowego nukleotydu. 

 

Przykładem poważnych skutków drobnej mutacji genowej jest anemia sierpowata - choroba ge-

netyczna szeroko rozpowszechniona w Afryce. W wyniku zamiany jednej pary nukleotydów dochodzi 

do zmiany budowy hemoglobiny (zamieniony zostaje tylko jeden aminokwas z kilkuset budujących to 

białko). Zmieniona hemoglobina słabo wiąże tlen i powoduje charakterystyczne sierpowate znie-

kształcenie krwinek czerwonych. Osoby, które mają dwa zmutowane allele, są silnie osłabione i bar-

dzo podatne na różne choroby. Okazało się jednak, że osoby będące heterozygotami mają w erytrocy-

tach zarówno zwykłą hemoglobinę, jak i tę zmienioną. Tacy ludzie nie tylko nie chorują, ale są odpor-

ni na zakażenie zarodźcem malarii. Anemia sierpowata jest więc przykładem mutacji jednocześnie 

niekorzystnej i korzystnej. 

Mutacje genowe wywołują także hemofilię, mukowiscydozę, fenyloketonurię i chorobę Hunting-

tona. Wspomniana już hemofilia jest skutkiem mutacji recesywnej w genie, który koduje jeden z waż-

nych czynników krzepnięcia krwi. 
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a) Przyczyną mukowiscydozy jest recesywna mutacja w genie kodującym pewne białko błony ko-

mórkowej. Przenośnik ten pozwala na transport jonów przez błonę we wszystkich komórkach cia-

ła człowieka. Zmienione białko jest nieaktywne, co zaburza transport jonów w komórkach na-

błonkowych i prowadzi do gromadzenia się śluzu w układzie oddechowym. Śluz ten nie tylko 

utrudnia oddychanie, ale także sprzyja rozwojowi bakterii chorobotwórczych. 

Dziedziczenie mukowiscydozy w przykładowej rodzinie. Należy zwrócić uwagę, że płeć rodzica nie ma 

żadnego znaczenia przy przekazywaniu tej choroby 

b) Fenyloketonurię wywołuje recesywna mutacja w genie kodującym enzym rozkładający jeden z 

aminokwasów. Zmieniony enzym jest nieaktywny, więc w organizmie chorego gromadzi się nad-

miar tego aminokwasu. Skutkiem są poważne uszkodzenia układu nerwowego, co objawia się 

upośledzeniem umysłowym. Fenyloketonurię można wykryć już u noworodków i zapobiegać 

jej skutkom, stosując dietę. 
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c) Choroba Huntingtona (dawna nazwa: pląsawica Huntingtona) wywoływana jest przez mutację 

dominującą. Jeśli więc ktoś odziedziczy taki allel, na pewno zachoruje. Osoby chore cierpią na 

poważne zaburzenia ruchu (niekontrolowane skurcze mięśni) i postępujące otępienie. Na chorobę 

Huntingtona zapadają zwykle osoby w wieku około 40-50 lat. 

 

 

Zwróćcie uwagę na cechę tej choroby: wywoływana jest przez gen dominujący (wystarczy jeden 

allel!), a ponadto jej objawy pojawiają się w wieku 40-50 lat, czyli wtedy, gdy nosiciel przekazał 

już ten gen potomstwu. Dlatego w tym przypadku można wykonywać testy genetyczne pozwala-

jące stwierdzić obecność uszkodzonego genu. Można również dokonywać analizy rodowodów 

(przykład niżej) 
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d) Problemy z rozdzieleniem chromosomów w czasie powstawania gamet (zaburzenia mejozy) są 

częstą przyczyną mutacji chromosomowych. Przykładem jest sytuacja, gdy jedna z gamet ma dwa 

chromosomy 21 pary. Po zapłodnieniu zygota ma 47 chromosomów (w tym 3 chromosomy nr 21). 

Osoby z takim kariotypem cierpią na różne dolegliwości fizyczne, często też wykazują opóźnienie 

umysłowe. Stopień upośledzenia jest różny - część chorych z pewną pomocą może funkcjonować 

prawie samodzielnie. Jednostkę chorobową nazwano zespołem Downa. 

 

 

Praca domowa: 

Zadanie dla uczniów, którzy mają numer parzysty w dzienniku. 

Fenyloketonurię wywołuje recesywna mutacja w genie kodującym enzym rozkładający jeden z ami-

nokwasów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że matka, która jest nosicielką genu wywołującego tę 

chorobę (Ff) i zdrowy ojciec (FF) będą mieli chore potomstwo. Przedstaw schemat dziedziczenia tej 

choroby w opisanej rodzinie. Odpowiedź uzasadnij. 

Zadanie dla uczniów, którzy mają numer nieparzysty w dzienniku. 

Przyczyną mukowiscydozy jest recesywna mutacja w genie kodującym pewne białko błony komór-

kowej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ojciec, który jest nosicielem genu wywołującego tę chorobę 

(Dd) i zdrowa matka (DD) będą mieli chore potomstwo. Przedstaw schemat dziedziczenia tej choroby 

w opisanej rodzinie. Odpowiedź uzasadnij. 

Na Wasze odpowiedzi czekam do dn. 2 czerwca 2020 r. Proszę przesyłać zdjęcia lub zrzuty ekranowe 

wykonanych prac. 


