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Téma: Geneticky podmienené ochorenia krvi  

 

Ochorenia krvi môžu byť podmienené spôsobom života, čo je napríklad prípad anémie spôsobenej nedostatkom 

niektorého vitamínu alebo železa v potrave alebo leukémie indukovanej rádioaktívnym žiarením alebo vírusom. 

Široké spektrum ochorení krvi je však podmienených geneticky a sú dedičné. Vašou úlohou bude odpovedať na 

nasledujúce otázky týkajúce sa práve tejto skupiny chorôb krvi. 

 

1. Anémie sú skupinou ochorení krvi, ktorých spoločným znakom je pokles množstva funkčných červených 

krviniek. Kosáčikovitá anémia je ochorenie, pri ktorom je poškodená molekula hemoglobínu, krvného farbiva, 

ktoré sa nachádza na povrchu červených krviniek. Takýto hemoglobín má tendenciu kryštalizovať, čo vedie k 

zmene tvaru buniek a červené krvinky majú namiesto typického piškótovitého kosáčikovitý tvar. Takéto krvinky 

potom môžu upchávať drobné cievy a kapiláry a tým znemožňovať prívod kyslíka tkanivám. Ochorenie sa 

prejavuje najmä v podmienkach nízkej hladiny kyslíka v krvi, napríklad vo vysokých nadmorských výškach alebo 

pri fyzickej záťaži, pričom symptómy siahajú od fyzickej slabosti až po poškodenie orgánov a paralýzu.   

 

a) Ktoré z krvných buniek sú poškodené pri kosáčikovitej anémii?  

 A. erytrocyty  

 B. makrofágy  

 C. megakaryocyty  

 D. trombocyty  

 E. lymfocyty  

 

b) Poškodenie molekuly hemoglobínu je dôsledkom zmeny v jeho primárnej štruktúre. Nižšie je uvedená 

sekvencia DNA zdravého človeka a pacienta postihnutého kosáčikovitou anémiou. Ide o úsek DNA od začiatku 

génu kódujúceho β-reťazec hemoglobínu až po 39. nukleotid tohto génu. Na základe priloženej tabuľky 

genetického kódu určite, k akej mutácii dochádza pri kosáčikovitej anémii. (Predpokladajte, že mutácia, ktorú 

vidíte, je jediná mutácia v molekule hemoglobínu pri kosáčikovitej anémii.)  

  

1. zdravý jedinec  

 5' - ATG GTG CAC CTG ACT CCT GAG GAG AAG TCT GCC GTT ACT - 3'  

  

2. pacient s kosáčikovitou anémiou  

 5' - ATG GTG CAC CTG ACT CCT GTG GAG AAG TCT GCC GTT ACT - 3'   

 

 



 

Druhý 

nukleotid →  

Prvý nukleotid 

↓ 

U C A G 

Tretí 

nukleotid 

↓ 

U UUU fenylalanín UCU serín UAU tyrozín UGU cysteín U 

 UUC fenylalanín UCC serín UAC tyrozín UGC cysteín C 

 UUA leucín UCA serín UAA STOP UGA STOP A 

 UUG leucín UCG serín UAG STOP UGG tryptofán G 

C CUU leucín CCU prolín CAU histidín CGU arginín U 

 CUC leucín CCC prolín CAC histidín CGC arginín C 

 CUA leucín CCA prolín CAA glutamín CGA arginín A 

 CUG leucín CCG prolín CAG glutamín CGG arginín G 

A AUU izoleucín ACU treonín AAU asparagín AGU serín U 

 AUC izoleucín ACC treonín AAC asparagín AGC serín C 

 AUA izoleucín ACA treonín AAA lyzín AGA arginín A 

 
AUG metionín / 

ŠTART 

ACG treonín AAG lyzín AGG arginín G 

G 
GUU valín GCU alanín GAU kys. 

asparágová 

GGU glycín U 

 
GUC valín GCC alanín GAC kys. 

asparágová 

GGC glycín C 

 GUA valín GCA alanín GAA kys. glutámová GGA glycín A 

 GUG valín GCG alanín GAG kys. glutámová GGG glycín G 

 

 

Aký je typ nájdenej mutácie?   

 A. chromozómová mutácia    E. bodová mutácia  

 B. inverzia      F. aneuploidia   

 C. inzercia  

 D. substitúcia  

 

Uveďte konkrétne, k akej mutácii došlo:  

 

 

................................................................................................................................................................. 

 



 

c) Kosáčikovitá anémia sa vyskytuje najmä v oblastiach Afriky a Ázie, kde sa vyskytuje prvok Plasmodium, 

spôsobujúci maláriu. Vysvetlením je, že heterozygoti, u ktorých sa anémia prejavuje iba veľmi mierne, sú 

zároveň rezistentní voči parazitovi, pretože podiel krviniek s normálnym piškótovitým tvarom, v ktorých môže 

parazit prežívať, je u nich nižší ako u celkom zdravých jedincov. Prejavy malárie sú tak u heterozygotov oveľa 

miernejšie, čo im poskytuje selekčnú výhodu.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko jedincov a ich genotyp  v lokuse, na ktorom leží gén kódujúci β-

reťazec hemoglobínu. Symbol A predstavuje štandardnú alelu, symbol a zodpovedá mutantnej alele, kódujúcej 

agregujúcu formu hemoglobínu (ako v úlohe 1b). Uveďte, aký je fenotyp týchto jedincov vo vzťahu k citlivosti na 

maláriu a k prejavom kosáčikovitej anémie. Do tabuľky dopĺňajte čísla nasledujúcich možností:  

  

 Fenotyp (anémia):    Fenotyp (malária): 

 1. zdravý     1. nikdy nie je infikovaný 

 2. mierne prejavy ochorenia   2. v prípade infekcie ľahší priebeh ochorenia 

 3. rozvinutá anémia    3. štandardný, ťažký priebeh ochorenia  

 

Genotyp jedinca Fenotyp (anémia) Fenotyp (malária) 

AA   

Aa   

aa   

potomok rodičov s genotypmi AA a aa   

 

2. Ďalším typom geneticky podmienej anémie je Fanconiho anémia. Ide o ochorenie, ktoré zvyčajne vedie k 

zlyhaniu krvotvorby v kostnej dreni pred dosiahnutím stredného veku života pacienta. Môže byť podmienené 

mutáciou vo viacerých génoch, pričom v drvivej väčšine prípadov sa dedí autozomálne recesívne, iba v prípade 

Fanconiho anémie spôsobenej mutáciou v géne FANCB je typ dedičnosti tohto ochorenia recesívny a viazaný na 

X chromozóm.  

 

a) U jedinca s Fanconiho anémiou bolo zistené, že ide o autozomálne recesívne dedenú formu tohto ochorenia. 

Ani jeden z jeho rodičov však toto ochorenie nemá. Ako je to možné?  

A. najpravdepodobnejšie ide o chybu v diagnostike − tento pacient má formu Fanconiho anémie, ktorá 

je dedená gonozomálne 

B. obidvaja rodičia sú homozygoti a pacient zdedil od každého z nich poškodenú alelu  

C. iba jeden z rodičov je heterozygot a pacient s Fanconiho anémiou od neho zdedil poškodenú alelu 

D. obaja rodičia musia byť heterozygoti v lokuse kódujúcom gén, ktorého mutácia vedie  

k rozvinutiu Fanconiho anémie 

E. ani jedna z uvedených odpovedí nie je správna 

 

b) U iného pacienta − muža − s Fanconiho anémiou sa zistilo, že nesie mutáciu v géne FANCB. Ktoré 

z nasledujúcich tvrdení môžu byť pravdivé? 

 A. pacient zdedil túto mutáciu od otca, ktorý takisto trpel Fanconiho anémiou 



 

 B. pacient zdedil túto mutáciu od otca, ktorý bol zdravý  

 C. matka musela byť takisto postihnutá Fanconiho anémiou 

 D. pacient musí niesť dve mutantné alely génu FANCB      

 E. pacient nesie iba jednu kópiu mutantnej alely gény FANCB  

 

c) V populácii aškenázskych Židov a ich potomkov je Fanconiho anémia oveľa častejšia, ako je priemer svetovej 

populácie. Pravdepodobnosť, že ľubovoľný zdravý príslušník tejto populácie je heterozygot, teda prenášač 

mutovanej alely, je zhruba 1/100. Aká je pravdepodobnosť, že zdravým rodičom patriacim do etnika 

aškenázskych Židov sa narodí dieťa trpiace Fanconiho anémiou? Uveďte aj postup výpočtu. (V tomto príklade 

berte do úvahy iba autozomálne recesívne dedenú formu ochorenia.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Okrem anémií je významným ochorením krvi podmieneným geneticky aj hemofília. Ide o skupinu ochorení, 

pri ktorých je poškodená schopnosť zrážania krvi, pacienti teda môžu, v závislosti od závažnosti ochorenia, byť 

kriticky ohrození aj malým poranením. Na procese zrážania krvi sa za normálnych okolností podieľajú viaceré 

proteíny − faktory zrážania. V prípade, že je niektorý z génov pre zrážacie faktory mutovaný, proces zrážania je 

narušený  a dochádza k rozvoju hemofílile.  

Jednou z foriem hemofílie je hemofília B, pri ktorej je mutovaný gén pre zrážací faktor IX. Incidencia tohto 

ochorenia je zhruba 1/25 000. Touto chorobou trpeli aj niektorí členovia európskych kráľovských rodín, ktorí 

patrili medzi potomkov anglickej kráľovnej Viktórie.   

Na obrázku nižšie je rodokmeň potomkov kráľovnej Viktórie. Osoby, postihnuté hemofíliou, sú v rodokmeni 

vyznačené tmavou farbou.  

 

Na základe rodokmeňa odpovedajte na nasledujúce otázky. 

a) Akým typom dedičnosti sa s najväčšou pravdepodobnosťou dedí hemofília B? Svoju odpoveď zdôvodnite.  

 A. autozomálne dominantne 

 B. autozomálne recesívne 

 C. na X chromozóm viazaná, dominantne 

 D. na X chromozóm viazaná, recesívne 

 E. na Y chromozóm viazaná 

 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

b) V literatúre ste sa dočítali, že jedinci, ktorí sú postihnutí hemofíliou B, sa nikdy nedožívajú reprodukčného 

veku. Je táto informácia správna? Odôvodnite svoju odpoveď.  

 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

c) U koho v tomto rodokmeni mohla nastať prvotná mutácia? Odpoveď vyberte iba z osôb, ktoré sú 

v rodokmeni označené číslom. Uveďte všetky možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy a svoju odpoveď 

odôvodnite. (Predpokladajte, že k mutácii došlo iba raz a vybraná osoba niesla túto mutáciu vo všetkých svojich 

bunkách.) 

 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 



 

4. Leukémia, alebo rakovina bielych krviniek, je ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšeniu množstva bielych 

krviniek v krvi, ktoré však nie sú správne vyvinuté a nevykonávajú svoju fyziologickú funkciu. Jedna z foriem 

leukémie, chronická myeloidná leukémia, je spôsobená istým typom chromozómovej prestavby, ide teda o 

dedičnú poruchu. Na obrázku nižšie vidíte karyotyp a idiogram  zdravého jedinca a jedinca s chronickou 

myeloidnou leukémiou.  

 

a) Určite, k akému typu chromozómovej prestavby došlo a ktorý chromozóm alebo chromozómy sú zasiahnuté 

chromozómovou prestavbou.  

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................  

 

b) akého pohlavia je zdravá osoba? 

...................................................................................................................................................................... 
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