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„Uszy masz po dziadku, ale
usta masz już po mnie” —
mówi mama do swojego dziec-
ka. Znacie to? Często słyszymy
też inne stwierdzenia: śmiech
masz w genach, lenistwo masz
w genach, inteligencję masz
w genach. A tak w ogóle to bę-
dziesz długo żył jak babcia.

Po kim mamy oczy, uczy, nos
albo wzrost? Za nasz materiał
genetyczny odpowiedzialnych
jest 46 chromosomów zawie-
rających geny. Te podzielone są
na 23 pary, w których zapisy-
wane są wszystkie informacje.
W każdej parze chromoso-
mów jeden pochodzi od
mamy, a jeden od taty. Tak jest
i kropka.

Rudy wychodzi
z kombinacji
Nie oznacza to jednak, że

w połowie jesteśmy podobni
do mamy, a w połowie do
taty. Ba, bywają nawet od-

stępstwa od normy. Bo geny
mogą występować w różnych
wariantach i być dominujące
(silniejsze) albo recesywne
(słabsze).

Pierwsze wpływają m.in. na
ciemny kolor włosów i oczu,
kręcone włosy, długie rzęsy,
grube wargi i tendencję do ły-
sienia. Drugie odwrotnie: na
jasne włosy i oczy, proste wło-
sy, cienkie wargi i brak łysie-
nia. A mikstura wszystkich sił
czasami jest zaskakująca.

Kolor włosów jest zależny od
kilku genów, więc ostateczna
barwa uzależniona jest od
licznych kombinacji. Wiado-
mo także, że do cech rece-
sywnych zaliczany jest rudy
kolor włosów.

Jeżeli więc ojciec i matka
mają blond włosy, to dziecko
prawdopodobnie będzie mia-
ło taki sam ich kolor. Na pew-
no nie będzie rude. Miedzia-
ny kolor może się wykształcić
w kilku przypadkach, m.in.:
gdy matka lub ojciec mają
włosy rude, ojciec włosy brą-

zowe i matka włosy blond, oj-
ciec i matka włosy brązowe
lub oboje czarne (ale to, że
dziecko będzie rude, jest mało
prawdopodobne).

Tak samo jest z oczami. Je-
śli rodzice mają niebieskie
oczy, to dziecko będzie miało
jasny kolor oczu (piwny kolor
się nie pojawi). Jeśli oboje
mają brązowe oczy, to poto-
mek równieżtakie odziedziczy.
Kolor może być inny, jeśli
w rodzinie któregokolwiek
z rodziców występowały róż-
ne kolory oczu.

Podobnie jeżeli chodzi
o wzrost, kształt nosa czy uszów.
Szkoccy naukowcy dowiedli
ponadto, że przystojni męż-
czyźni przekazują urodę prze-
de wszystkim córkom, a nie, jak
wcześniej uważano, synom.
Więcej, mężczyźni nie mogą
mieć pewności, że odziedziczą
urodę po mamie. Często jest też
tak, że piękni rodzice mają
piękne córki, ale z synami jest
już trochę gorzej. I nie wiado-
mo, dlaczego tak jest.

Słowem, rodzice nigdy nie
będą mieli pewności, jakie
będzie ich dziecko.

Czarnoskóry
z białą skórą
Doktor Katarzyna Kubiak

jest adiunktem w Katedrze
Biologii Medycznej na Wy-
dziale Nauk Medycznych Uni-
wersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. Jak
mówi, bardzo dużo zależy od
genów, bo w nich zapisane są

budowa i funkcjonowanie
ludzkiego organizmu.

Jednak za każdą naszą cechę
nie zawsze odpowiada poje-
dynczy gen. — Sprawa jest
złożona — mówi dr Kubiak.
I wyjaśnia: — Niektóre cechy
czy choroby są uwarunkowa-
ne pojedynczymi genami,
inne wieloma, a w przypadku
jeszcze innych dużą rolę od-
grywają czynniki środowi-
skowe. Bardzo często jest to
także kompilacja tych czyn-
ników.

Chorobą, której można się
nabawić jedynie przez mu-
tację genu (bez czynników
środowiskowych), jest na
przykład albinizm, czyli bie-
lactwo wrodzone. Polega na
braku pigmentu w skórze,
włosach, tworach skórnych
i tęczówkach oczu. Albinizm
może występować na po-

wierzchni całego ciała lub zaj-
mować jedynie niewielkie jego
powierzchnie.

Choroba zależy od genów
przekazanych dziecku przez
rodziców. Może się jednak
zdarzyć, że żadne z rodziców
nie choruje na bielactwo, ale
dziecko urodzi się chore. —
Dzieje się tak, ponieważ obo-
je mogą być nosicielami wad-
liwego genu, który przekazu-
ją swojemu potomstwu, wy-
wołując chorobę — tłumaczy
dr Kubiak. — W sytuacji, gdy
jedno z rodziców jest chore,
dziecko również może odzie-
dziczyć chorobę po nim, pod
warunkiem, że drugi rodzic
będzie nosicielem zmutowa-
nego genu. A jeśli oboje cho-
rują na chorobę genetyczną
uwarunkowaną pojedynczym
genem recesywnym, to zna-
czy, że nie mają genów pra-
widłowych i ich potomek też
będzie wykazywał cechy scho-
rzenia.

Na chorobie się jednak nie
kończy. Mieszkańcy wschod-
niej Afryki są przekonani, że
części ciała albinosów przy-
noszą szczęście posiadaczowi
zrobionych z nich amuletów
czy eliksirów. Stało się to po-
wodem prześladowań tej spo-
łeczności i licznych mor-
derstw.

Choroba królów
też tkwi w genach
Kolejnym przykładem cho-

roby przez mutację jednego
genu jest hemofilia, czyli za-

burzenie krzepliwości krwi.
Nazywana jest chorobą kró-
lów. Królowa Wiktoria (pa-
nowanie 1837-1901), mimo
że była jedynie nosicielką
(wszystko wskazuje na muta-
cję od linii królowej prawdo-
podobnie od 1818 r.), to prze-
kazała mutację genu swojemu
synowi Leopoldowi i córkom:
Alicji i Beatrycze. To z kolei
zapoczątkowało epidemię he-
mofilii wśród rodów królew-
skich w całej Europie.

Hemofilia wywarła także
wielki wpływ na losy carskiej
Rosji i całej Europy. Care-
wicz Aleksy, syn ostatniego
cara Mikołaja, a jednocześnie
prawnuk królowej Wiktorii,
był hemofilikiem. Jedną
z przyczyn pojawienia się Ras-
putina na dworze carskim
była właśnie jego obietnica, że
uzdrowi carskie dziecko.

Później Mikołaj abdykował
na rzecz swojego brata, gdyż
obawiał się, że Aleksy nie bę-
dzie w stanie znieść ciężaru
władzy. Brat cara z kolei nie
był zainteresowany przeję-
ciem władzy. To doprowadzi-
ło do pogłębienia kryzysu
i w konsekwencji przyspie-
szyło wybuch rewolucji.

Dzisiaj, na szczęście, możli-
we jest skuteczne, choć kosz-
towne leczenie tej choroby
przez podawanie w zastrzy-
kach brakującego białka.
Naukowcy prowadzą także
badania, które pozwolą le-
czyć chorych przez podawanie
im tzw. zdrowego genu.

— Jestem chora na cukrzycę, jak moja
mama. Przeczuwałam, że mnie to czeka.
Chociaż lekarz nie do końca wierzył
w to, co mówię — mówi Iwona
Skrodzka. Ale odziedziczyć można nie
tylko chorobę. Inteligencja. Śmiech.
Lenistwo. Długowieczność. Czy wszystko
zależy tylko od naszych genów?

Poplątany
kod życia

Leworęczność albo
praworęczność jest

uwarunkowana
genetycznie.

Dziedziczymy tę cechę
po rodzicach. Może

się zdarzyć, że rodzice
są praworęczni,

a dziecko jest
leworęczne.


