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Mendelove zákony



Rule of gene segregation

Zákon o segregácii alel1.

Monohybridné kríţenie – sledovanie dedičnosti 1 génu (znaku)



Rule of gene segregation

Zákon o segregácii alel1.

Genotype ratio 1:2:1

Homologické chromozómy (2 alely toho istého génu) segregujú 

nezávisle na sebe počas meiózy



Hybrid – potomstvo nepríbuzenského kríţenia

F1 – prvá filiálna generácia (potomstvo z kríţenia rodičov – deti)

Dominantný znak – znak, ktorý maskuje iný znak

Recesívny znak – maskovaný znak

Homozygot – jedinec s dvoma identickými alelami toho istého génu 

(„pravý kríţenec“)

Heterozygot - jedinec s dvoma rozličnými alelami toho istého génu 

(„nepravý kríţenec“)

Genotyp – dvojica alel súčasne prítomných na danom lokuse obidvoch 

homologických chromozómov

Fenotyp – expresia určitého génu (génov, genómu)

Divý typ – najčastejšia expresia konkrétnej alely (kombinácie alel) 

v populácii 

Mutant – variant génovej expresie pochádzajúci z mutácie



Rule of independent assortment

Zákon o nezávislej kombinácii alel2.

Dihybridné kríţenie



Rule of independent assortment

Zákon o nezávislej kombinácii alel2.

Dihybridné 

kríţenie



Rule of independent assortment

Zákon o nezávislej kombinácii alel2.

Alely jedného génu segregujú nezávisle 

na alelách druhého génu



Rozdelenie chorôb

 Choroby s primárnou poruchou genetickej 

informácie

 Choroby s vplyvom prostredia pri etiológii

 Choroby s kombináciou genetickej konštitúcie 

a vplyvov prostredia



Znaky genetickej choroby (Niel a Shull, 1954)

 Choroba sa prejavuje v potomstve podľa teoretických 

segregačných modelov, ak moţno vylúčiť etiologické pôsobenie 

faktorov vonkajšieho prostredia

 Choroba sa nikdy neprejaví u nepokrvných príbuzných

 Choroba sa manifestuje v určitom veku a má typický priebeh, ak 

ju neovplyvnia urýchľujúce faktory

 Choroba má vyššiu konkordanciu medzi monozygotnými ako  

dizygotnými dvojčatami

 Chorý má chromozómovú aberáciu s charakteristickým 

fenotypom (klinickým obrazom), často vrátane mentálnej 

retardácie. Ďalšia rovnaká alebo podobná choroba sa v rodine 

môţe, ale nemusí vyskytovať



Rozdelenie genetických chorôb

 Monogénové – mutácia v géne na jednom alebo na oboch chromozómoch

Väčšinou zriedkavé

Rodokmene sú nápadné a typické

 Chromozómové aberácie - celý chromozóm alebo jeho časť 

chýba/navyše alebo podlieha štruktúrovej prestavbe

Komplexná chyba v genetickom kóde

 Multifaktoriálne – kombinácia genetickej mutácie a vplyvov prostredia

Nejde o jedinú chybu v GI

Tendencia opakovať sa v rodinách, ale rodokmene nie sú typické



Interpretácia rodokmeňa



Autozómovo dominantná dedičnosť

 Znak sa vyskytuje v kaţdej generácii bez preskakovania

- výnimky: nová mutácia u probanda
zlyhanie penetrácie
variabilita expresivity

 Kaţdé dieťa postihnutej osoby má 50% riziko, ţe zdedí chorobný znak

- každá gravidita je však nezávislý jav

 Zdraví členovia rodiny neprenášajú znak na potomstvo

- výnimka: zlyhanie penetrácie

 Vznik a prenos znaku nie je ovplyvnené pohlavím

- rovnaká pravdepodobnosť výskytu znaku u mužov aj u žien a s rovnakou 
pravdepodobnosťou ju prenesú na deti oboch pohlaví



Aa x aa najčastejší typ kríţenia

Dentinogenesis imperfecta

Achondroplázia

Familiárna hypercholesterolémia

(výskyt v populácii 1:500, častý typ 

kríţenia Aa x Aa, potomstvo aa 

klinicky ťaţká ischemická choroba 

srdca) 



Kodominancia a intermediárna dedičnosť

 Kodominantné alely – prejav oboch 

alel jedného lokusu u heterozygota

 Intermediárna dedičnosť – odlišný 

fenotyp u heterozygota v porovnaní 

s obidvoma homozygotmi

- A a B alely v krvno-skupinovom systéme 

AB0

- kosáčikovitá anémia - heterozygot má 

miernejšiu formu anémie - kosáčikovitá 

črta, gény pre A a S hemoglobín sú 

kodominantné - má hemoglobín S aj A, 

len niektoré Ery majú kosáčikovitý 

fenomén



Mnohonásobný alelizmus

 Výskyt viac ako 2 alel na jednom lokuse

príklad: ABO systém (3 alely), Rh systém (8 alel)

Tri alely na jednom lokuse: gén 0 je recesívny voči génom A a B

gény A a B sú kodominantné

Ak sú prítomné gény Aa B, tvoria sa príslušné antigény. Gén 0 je amorfný (neúčinný), 
substrát antigén H je nedotknutý 

Gény Genotypy Fenotypy Antigén na Ery Protilátky v sére

0, A, B 00 0 ţiadny anti-A, anti-B

AA A A anti-B

A0

BB B B anti-A

B0 

AB AB A a B ţiadne



Autozómovo recesívna dedičnosť

 Znak sa manifestuje len u súrodencov, ale nie u iných príbuzných

 Riziko postihnutia potomkov 2 prenášačov (heterozygotov) je 25%

- ak je počet súrodencov malý, pomer chorých medzi súrodencami je viac 

ako 1/4 

 Rodičia postihnutého dieťaťa môţu byť pokrvne príbuzní

- vo veľkých inbredných príbuzenstvách môžu byť postihnutí aj iní 

príbuzní 

 Muţi aj ţeny majú rovnakú pravdepodobnosť postihnutia



CF – cystická fibróza

Tay-Sachsova choroba

Tyrozinémia

Pseudodominantná dedičnosť

Konsangvinita, incest

Genetické izoláty



Pseudodominancia – napodobnenie dedičnosti zriedkavého 

dominantného znaku

- znak sa zvyčajne prejaví medzi súrodencami rodiča a jeho deťmi 

a nikde inde v rodokmeni, najmä v prípade výskytu konsangvinity rodočov alebo 

prarodičov

Rodičia Potomstvo Fenotypy

Genotypy

___________________________________________________________

tt x Tt ½ Tt, ½ tt ½ cíti  a ½ necíti horkú chuť PTC



Genetické izoláty – malé skupiny, v ktorých je frekvencia 

zriedkavého génu celkom odlišná

od frekvenie vo všeobecnej populácii

- geografické, jazykové, náboženské bariéry

- Ak sa AR dedičný znak (choroba) vyskytuje v populácii veľmi často,

pre rodiny nie sú typické príbuzenské sobáše frekvencia génu je taká vysoká,

že prenášateľ má takmer rovnakú pravdepodobnosť zväzku s iným           

prenášateľom bez ohľadu na príbuzenský vzťah

- Slovensko – alkaptonúria

- Kanada (Quebec) – tyrozinémia – pôvod z r. 1644

- frekvencia prenášateľpv v izoláte 1:30, inde takmer neznáme

- Židia rodu Aškenazi (USA) – Tay-Sachsova choroba

- frekvencia hetrozygotov 1:3600, vo svete 1:360 000 



Konsangvinita a incest – príbuzenské kríţenie, produkuje recesívnych 

homozygotov

- závaţný fakt v medicíne, ale nie je dôkazom autozómovo recesívnej 

dedičnosti choroby !

I.    stupňový bratranec a sesternica   1/:8       spoločných génov 

II.   stupňový bratranec a sesternica 1/:32     spoločných génov

III.  stupňový bratranec a sesternica 1/:128   spoločných génov 

Riziko zväzku 2 prenášateľov CF vo všeobecnej populácii 1:22  

Riziko pre I. stupňového bratranca a sesternicu len 3x vyššie ako vo všeobecnej populácii, 

ale pre zriedkavé choroby mnohonásobne vyššie. 

U párov s nižším než II. stupňom príbuzenstva sa pravdepodobnosť pôrodu postihnutého 

dieťaťa blíži riziku všeobecnej populácie →  takmer nulový genetický efekt.

- výnimka: ak má dieťa veľmi zriedkavú chorobu s AR dedičnosťou a rodičia sú vzdialení 

príbuzní, riziko rekurencie u ďaších súrodencov probanda je 1:4.



INCEST – sexuálne spojenie bliţších ako prvostupňových 

príbuzných

- rodič x dieťa, brat x sestra

Genetické dôsledky:

- dieťa narodené z takéhoto spojenia má ¼ spoločných génov 

- deti z incestu majú vysoké empirické riziko výskytu abnormalít,

ťaţkej mentálnej retardácie a včasnú letalitu, 

nízku pôrodnú hmotnosť, oneskorený vývin a iné zdravotné problémy 



X-dominantná dedičnosť

 Postihnutí muţi nemajú zdravé dcéry ani postihnutých 

synov (prenos mutácie (znaku) na dcéry, nikdy nie na 

synov!)

 Postihnuté heterozygotné ţeny prenášajú znak (ochorenie) 

na polovicu svojich detí oboch pohlaví. Postihnuté 

homozygotné ţeny prenášajú chorobu na všetky svoje deti.

 Ţeny sú oveľa  častejšie postihnuté ako muţi. Pretože sú 

takmer všetky heterozygotné, majú miernejšiu (variabilnú) 

expresiu.



X-viazané znaky s expresiou obmedzenou na ţeny

(gény letálne pre muţov pred narodením)

Málo genet. chorôb

- Hypofosfatémia   

(proti vitamínu D

rezistentná rachitída

- Krvná skupina Xg



X-recesívna dedičnosť

 Prenos znaku od postihnutého muţa prostredníctvom 

všetkých jeho dcér na polovicu ich synov

 Znak sa nikdy neprenáša z otca na syna

 Prenášateľky majú variabilnú expresivitu znaku

 Incidencia choroby je podstatne vyššia u mţov ako u ţien



-Hemofília A, B

- Duchennova/Beckerova                

svalová dystrofia



Y-viazaná dedičnosť

 Prenos znaku výlučne z otca na syna prostredníctvom Y 

chromozómu (holandrická dedičnosť)

- málo génov (znakov) – mikrodelécie na chromozóme Y (infertilita)



Mitochondriálna (maternálna) dedičnosť



Fenotyp dieťaťa varíruje v závislosti od percentuálneho zastúpenia 

abnormálnej mtDNA. 

Percentuálne zastúpenie abnormálnej mtDNA sa môţe meniť v 

priebehu času v dôsledku náhodného driftu počas bunkového delenia

alebo replikačným zvýhodnením jedného typu mtDNA nad iným. 

Mitochondriálna 

dedičnosť



Chromozómové aberácie

 Zmeny v počte alebo štruktúre chromozómov 

 1959 – Lejeune – Downov syndróm: 

47N, + 21 

 Frekvencia chromozómových aberácií

spermie oocyty
6 % 20 %

embryá

60 –75 %

spontánne aborty

50 - 60 %

novorodenci

0,6 %

Významná príčina:

- vrodených vývojových chýb (VVCH), 

- predimplantačnej i  prenatálnej mortality 

- neplodnosti



Rozdelenie CHA  I.

 Z hľadiska pôvodu

- konštitučné – aberácia je prítomná vo všetkých bunkách 

organizmu alebo v časti od okamihu 

oplodnenia alebo prvých delení embrya

- získané – aberácia získaná počas života jedinca v jednej 

bunke a namnožená klonovým vývojom 

bunky (klon)

 Z hľadiska charakteru aberácie:

- numerické – zmeny v počte chromozómov (polyploidia, 

aneuploidia)

- štruktúrové – zmeny v prestavbe chromozómu



Rozdelenie CHA  II.

 Z hľadiska kompletnosti genómu:

- balansované (vyváţené) - prestavba v štruktúre 

chromozómu, genetický materiál nechýba 

ani nie je navyše

- nebalansované (nevyváţené) – strata alebo nadbytok 

genetického materiálu

 Z hľadiska výskytu:

- čistá línia – aberácia je prítomná vo všetkých bunkách

- mozaicizmus – stav, kedy sa okrem normálnej línie 

vyskytuje jedna alebo viacero aberantých línií 

(v prípade získaných onkogenetických 

aberácií  ide o klonalitu a klon) 



Numerické CHA

Počet chromozómov je pre každý druh typický – človek: n = 23, 2n = 46

Haploidia – počet chromozómov v gamétach (23)

Euplodia – každý počet, ktorý je celým násobkom haploidného počtu (46)

Polyploidia – počet chromozómov, ktorý je väčším celým násobkom 

haploidného súboru ako 2n: 

- triploidia (69)

- tetraploidia (92)

Aneuploidia – každý počet, ktorý nie je celým násobkom haploidného 

počtu n: 2n + 1 trizómia (Downov syndróm, 47N, + 21)

2n – 1 monozómia (Turnerov syndróm 45,X)



Štruktúrové CHA

 Mechanizmy vzniku – jedným alebo viacerými zlomami a novotvorbou 

abormálnych kombinácií v štruktúre chromozómov

 Výskyt - za fyziologických podmienok (vo  frekvencii do 4%)

- pôsobením klastogénov (ionizačné žiarenie, chem. látky, 

vírusové infekcie)

 Rozdelenie z hľadiska stability:

- stabilné – sú schopné bez poškodenia absolvovať bunkové delenie 

(delécie, duplikácie, inverzie, translokácie, inzercie, 

izochromozómy)

- nestabilné – nie sú schopné prekonať normálne bunkové delenie 

(dicentrické, acentrické a kruhové chromozómy, triradiály 

až multiradiály)



Štruktúrové CHA

 Delécia - chýbanie časti chromozómu:   - terminálna 

- intersticiálna

- ring chromozóm – strata koncových častí chromozómu a ich spojenie do 

kruhovej formácie

- klinický význam pre ďalšiu generáciu – prenos delécie / ring na potomstvo, 

instabilita ring chromozómu vedie k rôzne závažnému klin. obrazu 

v závislosti od % podielu ring chromozómu v jednotlivých tkanivách

 Duplikácia - prítomnosť nadbytočného úseku chromozómu:  - terminálna

- intersticiálna

- častejší výskyt ako delécií a sú menej škodlivé

- evolučný mechanizmus vzniku nových génov

- klinický význam pre ďalšiu generáciu – prenos duplikácie na potomstvo  



Inverzia – fragmentácia chromozómu 2 zlomami a následná rekonštrukcia 

chromozómu s otočením segmentu chromozómu

- paracentrická – invertovaný úsek neobsahuje centroméru

- nemení sa pomer dĺžky ramien

- klinický význam pre ďalšiu generáciu: pri párovaní a crossing-overi medzi 

normálnym a invertovaným chromozómom vznikajú chromatídy: 

- normálna → gaméta s normálnym chromozómom 

- invertovaná → gaméta s invertovaným chromozómom 

- dicentrická a acentrická chromatída →  instabilné štruktúry, embryá 

neviabilné

- pericentrická - invertovaný úsek obsahuje centroméru, 

- mení sa pomer dĺžky ramien

- klinický význam pre ďalšiu generáciu - pri párovaní a crossing-overi medzi 

normálnym a invertovaným chromozómom vznikajú chromatídy: 

- normálna → gaméta s normálnym chromozómom 

- invertovaná → gaméta s pericentrickou inverziou 

- s deléciou → gaméta s deléciou časti chromozómu

- s duplikáciou → gaméta s duplikáciou časti chromozómu



 Translokácia

- Recipročná – výmena úsekov chromatíd 2 nehomologických chromozómov

pri zachovaní počtu (46) chromozómov, napr: 46, t(A;B) 

- klinický význam pre ďalšiu generáciu: pri párovaní normálnych

a translokovaých chromozómom vzniká 16 typov gamét: 

- normálna → gaméta s normálnym chromozómom, karyotyp embrya 46,N

- s translokáciou → gaméta s recipročnou balansovanou translokáciou 

ako u nositeľa, karyotyp embrya t(A;B) 

- 14 moţností nebalansovanej translokácie → gaméta s nebalansovanou 

translokáciou, ktorá vznikla v dôsledku segregácie 2:2 adjacent-1 alebo 

adjacent-2, segregácie 3:1 alebo 4:0. Karyotyp embrya obsahuje 

príslušnú nevyváženú translokáciu. Viabilita embrya závisí od 

chromozómovej nerovnováhy (ako dôsledok neúspešná implantácia, 

SA alebo narodenie dieťaťa s fyzickým a mentálnym postihnutím).  



Robertsonova – fúzia dlhých ramien 2 akrocentrických chromozómov

v dôsledku straty ich krátkych heterochromatínových 

ramien, jedinec má 45 chromozómov 

- klinický význam pre ďalšiu generáciu: pri párovaní normálnych

a translokovaých chromozómom vzniká 6 typov gamét: 

- normálna → gaméta s normálnym chromozómom, karyotyp embrya 45,N

- s translokáciou → gaméta s Robertsonovou balansovanou translokáciou 

ako u nositeľa, karyotyp embrya 45, N, der(A;B) 

- 4 moţnosti nebalansovanej translokácie → gaméta s nebalansovanou 

Robertsonovou translokáciou, ktorá vznikla v dôsledku 

segregácie (monozómia A alebo B, trizómia A alebo B).  

Viabilita embrya závisí od chromozómovej nerovnováhy 

(monozómie – zastavenie vývoja embrya pred dosiahnutím 

štádia blastocysty ako dôsledok neúspešná implantácia, 

trizómia - SA alebo narodenie dieťaťa s fyzickým a 

mentálnym postihnutím). 



 Inzercia – zriedkavá nerecipročná translokácia

- vzniká vložením segmentu odlomeného z jedného 

chromozómu do miesta zlomu nehomologického 

chromozómu

Izochromozóm – vzniká pri nesprávnom rozdelení 

chromozómu (oddelia sa ramená a nie chromatídy)

- i(Xq) asi u 15 – 20% u žien s Turnerovým sy



Význam chromozómových aberácií z pohľadu AR I.Význam chromozómových aberácií z pohľadu AR I.

 Haploidie – neviabilné embryá, zastavenie vývoja na 2.–3. deň

 Polyploidie – neviabilné, schopnosť implantácie, ale SA v I. trimestri, 
len veľmi zriedkavý pôrod mŕtveho postihnutého dieťaťa  

s 3n alebo s úmrtím krátko po narodení 

 Aneuploidie:

- Monozómie – neviabilné, zastavenie vývoja na 2.–3. deň. 
Výnimky: monozómia 21 – schopnosť dosiahnuť 
štádium blastocysty, ale nie implanácie

monozómia X – SA v I. trimestri v 90%  prípadov, 
10% narodenie postihnutého dieťaťa

- Trizómie – schopnosť implantácie, potom SA alebo narodenie dieťaťa 
(13, 18, 21, XXX, XXY, XYY) v závislosti od typu trizómie

 Chaotická chromozómová výbava embrya – rozdielny počet a zastúpenie 
chromozómov v jednotlivých bunkách embrya, vznik na základe poruchy 
centrozómu otcovského pôvodu, neviabilné, neschopnosť implantácie



Význam chromozómových aberácií z pohľadu AR II.Význam chromozómových aberácií z pohľadu AR II.

 Vyváţené translokácie (recipročná alebo Robertsonova)

- viabilné embryá schopné implantácie, vedúce až k pôrodu       
dieťaťa s normálnym fenotypom, ale s balansovanou 
recipročnou alebo Robertsonovou translokáciou v karyotype

 Nevyváţené translokácie (recipročná alebo Robertsonova)

– rôzny stupeň postihnutia vývoja embrya/plodu v závislosti  
od charakteru konkrétnej translokácie a nerovnováhy 
(neschopnosť implantácie – neplodnosť alebo schopnosť 
implantácie s následným SA alebo pôrodom živého/mŕtveho 
plodu s fyzickým a mentálnym postihnutím)


