12

Доминантно унаследяване
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Доминантно унаследяване
Информацията, която следва обсъжда какво преставлява
доминантното унаследяване. За да бъде разбрана найдобре, първо трябва да знаете какво са гените и
хромозомите.

Гени и хромозоми
Нашето тяло е изградено от милиони клетки. Повечето
клетки съдържат пълен набор от гени. Ние имаме хиляди
гени. Гените са като инструктори, които контролират растежа
ни и как да работи нашето тяло. Те се отговорни за много от
нашите черти, като цвят на очите, кръвна група или тегло.
Всички ние имаме хиляди гени и унаследяваме от повечето
от тях по две копия, по едно от всеки родител. Това е
причината, поради която често имаме сходни черти с нашите
родители.
Гените се намират в подобни на нишки структури, наречени
хромозоми. Нормално, ние имаме 46 хромозоми в повечето
ни клетки. Ние наследяваме нашите хромозоми от
родителите ни, 23 от майка ни и 23 от баща ни.
Следователно имаме 2 комплекта от по 23 хромозоми или
23 двойки.
Понякога се наблюдава промяна (мутация) в едно от копията
на гена, която спира нормалното му функциониране. Тази
промяна може да причини генетични изменения, тъй като
генът не дава правилни инструкции на тялото.
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Ул. “Христо Смирненски” 1, Варна 9000
Teл: (052) 30 28 51, вътр. 396, 342
Ръководител: доц. д-р Людмила Ангелова
www.mu-varna.bg
ПЛЕВЕН
Секция ÄМедицинска генетика”
Медицински Университет - Плевен
ул. Ä
Св. Климент Охридски” 1, Плевен 5800
Teл: (064) 884184; (064) 884169; (064) 884274
Ръководител: доц. д-р Мария Симеонова
www.mu-pleven.bg
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Или вашите местни лаборатории по генетика:
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Фигура 1: Гени, Хромозоми и ДНК

СОФИЯ
Катедра по Медицинска Генетика
Медицински Университет - София
ул."Здраве" 2, София 1431
Тел/Факс: (02) 9520357
Ръководител: доц. д-р Драга Тончева
www.mu-sofia.bg
Отделение по Клинична Генетика
Специализирана болница по детски болести (СБАЛДБ)
ул. Ä
Иван Гешов” 11, София 1606
Телефон: (02) 9523840, вътр. 341
Ръководител: д-р Радка Тинчева
Национална Генетична Лаборатория
Университетска болница "Майчин дом", етаж 14
ул."Здраве"2, София 1431
Телефон: (02) 9172268; (02) 9172473
Факс: (02) 9172469
Ръководител: проф. д-р Иво Кременски
www.lmpbg.org
ПЛОВДИВ
Отделение по медицинска генетика
Медицински Университет - Пловдив
бул. Ä
Васил Априлов” 15-A, Пловдив 4000
Teл: (032) 602445
Ръководител: доц. д-р Маргарита Стефанова
www.meduniversity-plovdiv.bg
ВАРНА
Отделение по медицинска генетика
Медицински Университет - Варна

Какво
представлява
унаследяване?

доминантното

Някои изменения се предават в семейството по доминантен
начин. Това означава, че индивидът унаследява едно
нормално копие на гена и едно променено. Въпреки това,
промененият ген доминира или подтиска работещото копие.
Това води до засягането на индивида от генетичното
изменение. Конкретното генетично изменение, от което
индивидът се засяга зависи от инструкциите, които този ген
трябва да дава на тялото.

