
Mutace 



 

Dědičné změny genetického materiálu. 

 

 

Takové změny genotypu, které nejsou způsobeny 

segregací rekombinací. 

 

Většinou náhodný, neadaptivní proces. 

 

Ca 10-5 až 10-10 na 1 buňku a generaci. 

 

Materiál pro evoluci. 

 

 



Klasifikace mutací: 

 

Spontánní, indukované. 

 Genové, chromozomální, genomové mutace. 

Gametické, somatické. 

Jaderné, mimojaderné. 

Dominantní, recesívní. 



Klasifikace mutací 

         Z hlediska sekvencí v molekule DNA: 

 mutace kódujících sekvencí 

 

 mutace nekódujících sekvencí 



Klasifikace mutací 

Podle účinku na fenotyp nositele se člení na 

mutace: 

 Vitální  

 

 Letální 

 

 Semiletální 

 

 Subvitální  



Klasifikace mutací 

Z evolučního hlediska: 

 Preferované mutace 

 

 Neutrální mutace 

 

 Zakázané mutace 



Klasifikace mutací 

Podle účinku mutované alely na množství, 

aktivitu nebo absenci enzymů: 

 Hypomorfní - identický genový produkt v menším množství 

 

 Amorfní – není funkční genový produkt 

 

 Neomorfní – genový produkt s novou funkcí 

 

 Antimorfní – opačný účinek 

 

 Hypermorfní – identický produkt ve vyšším množství 



 

M. jsou reverzibilní: 

               - zpětná mutace obnoví původní     

                 sekvenci nukleotidů 

               - supresorová m. v jiné oblasti   

                  genomu, svým působením vyrovná   

                  efekt první mutace, neobnovuje pův.    

                  sekvenci 

 



Mutace a reparace 

Mutagen 

Gen 

(chromozom) 

Absorbce mutagenu 

Gen (chromozom) 

Premutační změna 
Reparační 

mechanismy 

mutant reparovaný normální 

gen (chromozom) 



Genové mutace 

 

 Substituce 

 

 Delece 

 

 Inzerce 

 

 Inverze 

 



Následky bodových mutací  



Vznik genových mutací 

 Substituce 
Tranzice 

pyrim. za pyrim. 

C    na   T 

T    na   C 

purin za purin 

A    na   G 

G    na   A 

A-T 
A-C 

T-A 

Příklad: 

mutace 

normální 



Vznik genových mutací 

 

Transverze 

purin za pyrim. 

A    na   T, C 

G   na   C,T 

pyrim.  za purin 

       T    na   A, G 

       C    na   G, A 

A-T 

T-C 

A-T 

mutace 

normální 
A-T 

T-A ... 

Substituce 
Transverze 



Nesynonymní substituce 

 

má za následek změnu aminokyseliny. Ta může být dále 

klasifikována jako konzervativní, záměna za aminokyselinu s 

podobnými fyziochemickými vlastnostmi, semikonzervativní, např. 

záměna za opačně nabitou AK, nebo radikální, záměna za zcela 

odlišnou AK. 



Nesynonymní substituce 

 

GCA      GAA                  CAC        CAA                  ATA       ATG 

 Ala         Asp                    His           Gln                    Ile         Met 



Synonymní substituce, tichá substituce 

 

substituce jedné báze za jinou v exonu genu kódujícího protein, ale 

sekvence AK není změněna!!!  



Synonymní substituce, tichá substituce 

 

                          GCA        GCC        GCG        GCT 

                                              Vždy Ala 



Mechanismus vzniku mutací 

 
Delece 

YPERIT 

Alkylace 

Porušení 

diesterových 

vazeb 

ZLOM 

FRAGMENT 

ZLOM 



Delece 1 báze 

 

Následkem je posun čtecího rámce, frameshift. 

GAA  ATA  TGG  ATG  GGA  AAC  CAC  AAA TGG 

 Glu     Ile     Trp    Met    Gly   Asn    His     Lys    Trp 

 

Missense mutace, změna smyslu 

GAA  ATA  TGG  ATG  GAA  ACC  ACA   AAT  GG 

             Glu     Ile     Trp    Met   Glu    Thr     Thr     Asn 

 



Missense mutace, změna smyslu 

 

typ nesynonymní mutace. Změněný protein může být nefunkční.  

 

Epidermolysis bullosa. 

 

Sickle-cell disease, srpkovitá anemie. Nejčastější varianta má 

změněný 20. nukleotid genu pro beta řetězec, z kodonu GAG na 

GUG. 6. AK glutamová kyselina je zaměněna za valin, E6V mutace, 

protein způsobuje srpkovitou anemii. 



Nesmyslná (nonsense) mutace  

 

je bodová nesynonymní mutace v sekvenci DNA, která vytvoří 

předčasný stop kodon. Důsledkem je zkrácený proteinový produkt, 

obvykle nefunkční.  



Nonsense mutace, ztráta smyslu 

GAA  ATA  TGG  ATG  GGA  AAC  CAC  AAA TGG 

 Glu     Ile     Trp    Met    Gly   Asn    His     Lys    Trp 

 

GAA  ATA  TGA  TGG  GAA  ACC  ACA  AAT  GG 

             Glu     Ile   STOP 



 DMD, Ducheneova muskulární dystrofie, choroba způsobená 

poškozením proteinu dystrofinu, příčinou může být nonsense 

mutace. Může být způsobena i jiným poškozením genu.  

 

     Další příklady nonsense mutací: 

 Cystická fibrosa, G542X mutace v genu cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator gene. 

 Beta thalassaemia (β-globin). 

 Hurlerův syndrom. 



 

Synonymní substituce a mutace v nekódující DNA jsou považovány 

za tiché mutace, i když takové často nejsou.  

 

Synonymní mutace mohou ovlivnit transkripci, sestřih, transport 

mRNA, translaci, některé mohou měnit fenotyp, což dělá ze 

synonymní mutace mutaci „ne-tichou“.  



Substrátová specifita tRNA k méně častým kodonům může ovlivnit 

načasování translace a skládání proteinu při translaci. To je 

reflektováno existencí codon usage bias u mnoha druhů, tzn. že u 

určitého druhu jsou u aminokyselin s degenerací kódování 

preferovány některé triplety.  



Některé významné mutace, seřazené v tabulce genetického kódu. 

Nesmyslné mutace jsou označeny červenou šipkou. 



Mutace v genu KIT u německého ovčáka 

 

KIT reguluje migraci melanoblastů a přežití. Je  

zodpovědný za bílou skvrnitost u mnoha druhů  

(prase, kůň, člověk, kočka). 

Lokalizován na CFA 13. Region na chromozómu je  

ortologní s klasickým dominantním W lokusem u  

myší. 



Mutace v genu KIT u německého ovčáka 

Inzerce 1 bp (adenin) ve 2. exonu.  

Posun čtecího rámce, vzniká předčasný stop kodon. 

Zkrácený neaktivní genový produkt - cKIT receptor. 

 

Inzerce ve 47. kodonu z 976. Frameshift se stop v 

57. kodonu. Zkrácený genový produkt 55/974 

aminokyselinových zbytků. Protein nefunkční. 

Vzniká dominantní bílé zbarvení na hlavě, krku, 

prsou, tlapkách, špičce ocasu. 

 





Mutace v genu KIT u německého ovčáka 

KIT je esenciální gen, jedinec s homozygotními 

nulovými alelami nepřežívá – inzerce a následný 

frameshift je recesívně letální.  

KIT alela u něm. ovčáka má stejný účinek jako nulová alela u myši, a to 

jak v heterozygotním stavu (tj. dominantní bílé skvrny), tak v 

homozygotním stavu (tj. recesívně letální). To naznačuje, že u psa jako 

u myši je ca 40% aktivity receptor tyrosine kinase postačující pro 

procesy jiné než je melanogenese závislé na KIT. 



Sekvenování                                Genotypizace 



A de novo mutation in KIT causes white spotting in a subpopulation of German Shepherd dogs 



Vznik genových mutací 

 

A   Bu  A     T 

mutagen 

Ve stabilní DNA 



Vznik genových mutací 

 

mutagen 

Při replikaci 



Vznik genových mutací 

 

mutagen 

Při transkripci 

mRNA 



 

 

 

 

Vznik genových mutací 

 

Při translaci 

U-G-G 

serin 

 

 

 

 

U-C-G 

prolin 

mutagen 



Mutace a reparace 

- příklad reparací - endonukleáza 

A   Bu    A 

Bu 

endonukleáza 
DNA 

polymeráza 

DNA 

ligáza 

A     T 



Mutace a reparace 

- příklad reparací - endonukleáza 

A     T 

A                        Bu 

A     T 



Mutace a reparace 

- příklad reparací - endonukleáza 

A   Bu  A     T 

Světlo 

Aktivace 

fotoreaktivních 

enzymů 



Chromozómové mutace 

 



Chromozómové mutace 

 

Delece terminální  

A   B   C   D    B   C   D 
Delece 

Delece intersticiální 

Delece 
A   B   C   D    A   C   D 



Chromozómové mutace 

 

Ring chromozóm – zlom obou ramének, jejich     

spojení 

Ring. chr. 



Chromozómové mutace 

 

Dicentrický chromózom – souč. zlom dvou 

chromatid, jejich spojení, delece acentrických 

fragmentů, ch. má 2 centromery a je nestabilní 



Chromozómové mutace 

 

Duplikace 

Duplikace 
A   B   C   D A   BC   BC   D 



Chromozómové mutace 

 

Marker chromozóm – malé nadpočetné ch., 

vznikají delecí ramének. Vět. jen 

centromerický heterochromatin, neprojevují 

se ve fenotypu. 



Chromozómové mutace 

 

Inverze paracentrická (obs. centromeru), 

pericentrická (neobs. c.) 

A   B   C   D A   C   B   D 
Inverze 



Chromozómové mutace 

 

•Translokace reciproká, nereciproká 

•Robertsonova translokace (centromerická 

fúze) 

•Izochromozóm 



Interchromozomální 

Robertsonská translokace (chr. fuse) 
Častá u skotu, zejména 1/29. U českého strakatého skotu linie Laban. Původně u 

dánských červinek, rozšířila se v těch populacích, kde se používala, u nás k 

zušlechťovacímu křížení. 

Tandemová translokace 

Chromozómové mutace 

 



Genomové mutace 



Genomové mutace 

  Polyploidie      -  násobky celé sady chromozomů 

 

            Aneuploidie  -  změna počtu jednotlivých  

      chromozomů 

           -  vznikají poruchou meiózy nebo   

                               mitózy (nondisjunkcí, anafází lag) 



ENDOMITOZA TETRAPLOIDIE 

Genomové mutace 

Polyploidie 

endomitosou 

MITOZA 

Mitotická polyploidie 



Oplození diploidní gamety 

Meiotická 

polyploidie 

TRIPLOIDIE 

diploidní  

vajíčko 

haploidní 

spermie 

+ 





Genomové mutace 

 

Aneuploidie 

nondisjunkce při meiose 

Meiosa s 

nondisjunkcí 

Normální 

meiosa 





anafáze lag při meiose 

Meioza 

anafáze lag  

Normální 

meioza 

Genomové mutace 

 

Aneuploidie 



při mitoze 

Mitoza s 

nondisjuncí 

Mitoza  

anafáze lag 

Genomové mutace 

 

Aneuploidie 





Abnormální karyotypy 

frekvence nejčastějších trisomií 

  Na 1000 živě narozených dětí 

 

Trisomie 21  1,2  Downův syndrom 

 

Trisomie 18  0,2  Edwardsův syndrom 

 

Trisomie 13  0,1  Patauův syndrom 

 

(delece na 5. chr. 0,05  Syndrom kočičího křiku) 



Abnormální karyotypy 

závislost na věku matky 

Počet na 1000 narozených dětí (otec v podstatě 

neovlivňuje) 

u 20 letých matek     1 

u 30 letých matek     1,5 

u 36 letých matek     7 

u 40 letých matek   15 

u 45 letých matek  50 



Abnormální karyotypy 

četnost vrozených chromozomálních anomálií  

-  nese ji 30 - 50% fertilizovaných vajíček 

-  0,5% tj. 1 z 200 narozených dětí 

-  2,5% nedonošených dětí 

-  cca 5% mrtvě narozených dětí 

-  většina plodů s chrom. anomálií je potracených 

-  aberace pohlavních chromozomů u chlapců je 

 cca 2x vyšší 



Abnormální karyotypy 

početní zastoupení ve spontánních potratech 

Monosomie    19 % 

 

Trisomie    51 % 

 

Triploidie    18 % 

 

Tetraploidie      6% 

 

Strukturální přestavby    6% 



Abnormální karyotypy 

anomálie pohlavních chromozomů 

Nese je      0,21 % novorozenců 

     0,14 % dívek 

    0,27 % chlapců 



Turnerův syndrom (monosomie X) 

 
Henry Turner, americký endokrinolog 

X  chybění jednoho ze dvou X chromozomů ženy 

- infertilita 

- mentální retardace 

- nízký vzrůst 

- absence sekundárních pohlavních znaků 

- degenerace ovarií 

- aj. 

0,08/1000 porodů 



Turnerův syndrom (monosomie X) 



Polysomie X 
  

- žena, snížená inteligence 

- často schizofrenie 

- někdy neplodnost 

- poruchy menstruace a klimakteria 

- není vyšší riziko aneuploidie u    

   potomků 

0,5/1000 porodů 



 

 Klinefelterův syndrom  

XXY  jeden chromozom X navíc u muže,  

vyj. XXXY atd. 

- podobnost Downovu syndromu ale normální vzrůst 

- výjimečně mentální retardace 

- infertilita 

- nevýrazné sek. pohl. znaky 

-XXXY vady vnitřních orgánů, ment. retardace 

1,0/1000 porodů 



Klinefelterův syndrom  



13 letý pacient s 

Klinefelterovým 

syndromem a karyotypem 

47XXY 



Polysomie Y 

XYY  jeden chromozom Y navíc u muže 

- nadprůměrná výška 

- plodnost a inteligence někdy snížena 

- agresivita (?) 

- zločinnost (?) 

- není vyšší riziko aneuploidií u potomků 

0,8/1000 porodů 



Downův syndrom 

- trisomie chromosomu 21 

- 47, XY, +21 (nebo 47, XX, +21) 

- incidence 1/600 – 1/800 novorozenců 

- okrouhlá tvář, psychomotorická retardace,    

 mongoloidní směr očních štěrbin    

         (epikantus), vrozené srdeční vady,   

         zvětšený jazyk - makroglosie (otevřená ústa),   

         Bruchfieldovy skrny na duhovce 









 

Downův syndrom 





Karyotyp pacienta s Downovým 

syndromem 



Edwardsův syndrom 

- trisomie chromosomu 18 

- 47, XY, +18 (47, XX, +18) 

- incidence 1 / 3 000 – 1 / 5000   (1 / 10 000) 

- syndaktylie, polydaktylie, dolichocefalie (výrazně    

  protažená hlava v předozadním směru), mnohačetné   

  malformace 

- těžce postižené dítě, které neprospívá a umírá      

   zpravidla několik týdnů až měsíců po narození 

 



Patauův syndrom 

- trisomie chromosomu 13 

- 47, XY, +13 (47, XX, +13) 

- incidence 1 / 10 000 novorozenců 

- translokační formy [46,XX, t(13,13)] jsou velmi    

   vzácné 

- rozštěp rtu a patra, polycystické ledviny 

- těžce postižené neprospívající děti 

- přežívají pouze několik dní až týdnů po narození 



Trisomie 22 

 

Trisomie 9 

 

Trisomie 8 dovoluje přežití 

 

 



Cri du chat syndrome (= cat cry syndrome)  

syndrom kočičího pláče 

- incidence 1/40 000 (novorozenců) 

- delece krátkého raménka chromozomu 5 

- 46, XX, del (5p) nebo 46, XX, del 5p- (starší    

  způsob zápisu) 

- u novorozenců pláč připomínající mňoukání kočky 



Karyotyp spontánně potraceného plodu těžce 

postiženého vrozenými vývojovými vadami. 

Cytogenetickým vyšetřením prokázána triploidie. 



Mutageny 

Fyzikální – teplo, záření neionizující (UV), 

ionizující 

 

Chemické – např. uzeniny obsahují dusitany, d. 

sodný, draselný, v masných výrobcích označeny  

E249, E250. Z nich vznikají karcinogenní 

nitrosaminy – rakovina tlustého střeva a 

konečníku!!! 

 

Biologické - viry 


