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Choroby genetyczne 

   Choroba genetyczna  

 choroba, której bezpośrednią przyczyną    

jest mutacja w genie albo zmiana struktury        

lub liczby chromosomów 



Choroby genetyczne 

Podział chorób  

genetycznych 

Choroby jednogenowe Choroby chromosomalne Choroby wieloczynnikowe 



Choroby jednogenowe  

Choroby jednogenowe 

autosomalne 

 
 mutacja występuje w genie 

położonym w autosomie 

 wyróżniamy choroby 

dziedziczone:                              

a) recesywnie np. albinizm, 

mukowiscydoza, anemia 

sierpowata                                    

b) dominująco np. choroba 

Hungtingtona 

Choroby jednogenowe 

sprzężone z płcią 

 
 mutacja występuje w genie 

położonym w chromosomie płci 

(zwykle w chromosomie X) 

 wyróżniamy choroby dziedziczone:                         

a) recesywnie np. hemofilia, 

daltonizm                                        

b) dominująco np. krzywica oporna 

na witaminę D 



Mukowiscydoza 
 choroba jednogenowa, warunkowana  

przez allel recesywny, który występuje           
w chromosomie autosomalnym.      
Nawet zdrowi rodzice mogą mieć chore 
dziecko, jeżeli są nosicielami tego allelu. 

 

 mutacja w genie kodującym białko 
niezbędne do prawidłowego transportu 
jonów Cl przez błony komórkowe 

 

 skutki: nadmiar wydzieliny w płucach, 
oskrzelach, trzustce, wątrobie, 
przewlekłe stany zapalne dróg 
oddechowych, zaburzenia układu 
pokarmowego 

 

 leczenie: antybiotyki, leki rozrzedzające 
wydzielinę, inhalacje, fizjoterapia 

 

 



Hemofilia 

 choroba jednogenowa sprzężona        

z płcią 

 

 mutacja w genie kodującym czynnik 

krzepnięcia krwi 

 

 skutki: zaburzenia procesu 

krzepnięcia, silne krwotoki zewnętrzne 

i wewnętrzne, powodujące 

niedokrwienie i martwicę tkanek 

 

 leczenie: podawanie leków 

zawierających prawidłowe białko 

 

 





 



Choroby chromosomalne 

 
     Przyczyny występowania chorób 

chromosomalnych: 

 

  mutacje strukturalne 

    np. przewlekła białaczka szpikowa 

 

 mutacje liczbowe autosomów 

     np. zespół Downa 

 

 mutacje liczbowe chromosomów płci 

    np. zespół Turnera 

 
                                



Zespół Downa 
 mutacja: związana               

     z obecnością nadliczbowego 
chromosomu, trisomii chromosomu 
21, która występuje wraz                     

     z pojawieniem się dodatkowego, 
trzeciego chromosomu zamiast 
standardowych dwóch  

 

 skutki: nieprawidłowości                
w budowie twarzy (skośne oczy, 
płaski profil), niski wzrost, obniżone 
napięcie mięśni, różny stopień 
upośledzenia umysłowego, 
osłabiona odporność,                      
u większości wiele wad wrodzonych                         
w funkcjonowaniu narządów 
wewnętrznych 

 

 częstotliwość występowania 
zespołu Downa to 1 przypadek 
choroby na ok. 800 urodzeń.  
 

 



 

Zespół Turnera 

 mutacja: zespół wad wrodzonych 
wywoływany przez całkowity      
lub częściowy brak jednego          
z chromosomów płciowych X, 
który występuje tylko                     
u dziewczynek 

 
 skutki: niski wzrost, krótka szyja, 

krótsze w stosunku do długości 
ciała ręce i nogi, krępe ciało, 
niedorozwój jajników, niepłodność, 
liczne znamiona barwnikowe 
 

 częstość występowania to 1 

przypadek na ok. 2 500 urodzeń   

      Aktorka Linda Hunt, zdobywczyni 

Oscara cierpi na zespół Turnera.  

 



Choroby wieloczynnikowe 

  powstają w wyniku mutacji zachodzących         

w wielu genach 

 zachorowanie zależy od dziedzicznej skłonności 

do zachorowania, wpływu środowiska, trybu 

życia, sposobu odżywiania, stosowania używek, 

niewielkiej aktywności fizycznej  

 przykłady: cukrzyca, miażdżyca tętnic, zawał, 

nadciśnienie, choroba Alzheimera 
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