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U CZ£OWIEKA. CZÊÆ I. MECHANIZMY POWSTAWANIA *
CHROMOSOMAL MOSAICISM AS A REASON OF DEVELOPMENTAL
DISORDERS IN HUMAN. PART I. MECHANISMS OF FORMATION
Barbara PANASIUK, Magdalena GOGIEL, Alina Teresa MIDRO
Zak³ad Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku
Streszczenie: Mozaikowoæ chromosomowa zwi¹zana z powstawaniem niezrównowa¿onego kariotypu w
czêci komórek na skutek aberracji liczbowych i /lub strukturalnych chromosomów mo¿e byæ przyczyn¹
zaburzeñ rozwojowych lub manifestowaæ siê obecnoci¹ niestabilnoci chromosomowej, jako objaw wystêpuj¹cy w niektórych zespo³ach monogenowych u cz³owieka. Omówiono mechanizmy jej powstawania, do
których nale¿¹ nierozdzielanie siê chromatyd siostrzanych podczas podzia³ów mitotycznych, opónienie
stadium anafazy cyklu komórkowego, powstawanie duplikacji chromosomowej postzygotycznej, mutacje
genów prowadz¹ce do zaburzenia funkcji bia³ek zaanga¿owanych w mechanizmy naprawy DNA i kontrolowanie cyklu komórkowego (ang. cell cycle checkpoint), rozdzia³ chromatyd siostrzanych lub d³ugoæ
telomerów. Czynnikiem predysponuj¹cym do nieuprawnionej rekombinacji somatycznej, a w konsekwencji do z³amañ i rearan¿acji chromosomów mo¿e byæ równie¿ wystêpowanie w genomie tzw. miejsc gor¹cych
 LCR (ang. low copy repeats). Zwrócono te¿ uwagê na obecnoæ specyficznej formy mozaikowoci w
uk³adach disomicznych ze wzglêdu na zaburzenia funkcji genów podlegaj¹cych piêtnu rodzicielskiemu.
S³owa kluczowe: duplikacja postzygotyczna, mozaikowoæ, nierozdzielanie siê chromatyd, niestabilnoæ, opónienie anafazy, zaburzenia rozwojowe.
Summary: The chromosomal mosaicism connected with unbalanced karyotype due to numeric and structural chromosome aberrations may be a reason of the developmental disorders or by the presence of chromosome instability manifesting in some monogenic disorders in human. The mechanisms of formation the
mosaicism like the postzygotic nondisjunction, anaphase lagging, postzygotic duplication, disturbances of
protein function of genes responsible for repair of double-strand DNA breaks and control cell divisions, the
genes controlling the separation of sisters chromatid or telomere length have been presented. In addition the
hot spots  LCR (low copy repeats) as the predisposing factor of illegitimate somatic recombination
responsible for chromosome breakage and chromosomal rearrangements were also considered. The specific
form of mosaicism leading to developmental disturbances due to genomic imprinting of some genes being in
disomy state of entire or segments of chromosomes were taken also into consideration.
Key words: anaphase lagging, chromosomal instability, developmental disorders, mosaicism, nondisjunction, postzygotic duplication.
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WSTÊP
Zjawisko mozaikowoci (zwane inaczej: mozaik¹) polegaj¹ce na wspó³wystêpowaniu linii komórkowych ró¿ni¹cych siê genetycznie, dotyczy wszystkich gatunków
zarówno rolin, jak i zwierz¹t. Opisywane ró¿nice mog¹ dotyczyæ pojedynczych genów
czy te¿ elementów ca³ego genomu. Jedn¹ z form mozaiki genomowej jest mozaikowoæ
chromosomowa, któr¹ charakteryzuje wystêpowanie w jednym organizmie kilku linii
komórkowych ró¿ni¹cych siê liczb¹ lub struktur¹ chromosomów w kariotypie.
Mozaikowoæ chromosomowa mo¿e prowadziæ do zaburzeñ rozwojowych u cz³owieka
i by³a obserwowana w niep³odnoci, niepowodzeniach ci¹¿owych (poronienia samoistne,
ci¹¿e obumar³e, wczesne zgony noworodków) oraz u potomstwa z wadami rozwojowymi i odmiennym rozwojem umys³owym [4, 17, 22, 23, 32, 42, 43, 53, 65, 66, 69,
74, 77, 82]. Opisano ró¿ne aberracje liczbowe i strukturalne w pojedynczych liniach
komórkowych wystêpuj¹ce obok linii z kariotypem prawid³owym b¹d w wielu liniach
ró¿ni¹cych siê kariotypem [28, 30, 31, 32, 41, 48, 51, 66, 70, 74]. Najczêciej linii
prawid³owej towarzyszy³a linia komórkowa z pojedyncz¹ aberracj¹ chromosomow¹.
Poznano te¿ zjawisko niestabilnoci chromosomowej, czyli predyspozycji pewnych
chromosomów do tworzenia albo przegrupowañ chromosomowych strukturalnych albo
zmian liczbowych w wybranych tkankach lub narz¹dach, jako wyraz zaburzeñ w
rozwoju niektórych schorzeñ monogenowych.
Gwa³towny rozwój badañ nad genomem cz³owieka i mechanizmami regulacji
przebiegu cyklu komórkowego na poziomie molekularnym pozwoli³ na lepsze
poznanie czynników predysponuj¹cych do powstawania zmian chromosomowych, a
tym samym do tworzenia siê tych zmian w uk³adach mozaikowych. Z tego wzglêdu
podjêto próbê dokonania przegl¹du najnowszych doniesieñ o mechanizmach powstawania mozaikowoci chromosomowej w zaburzeniach rozwojowych u cz³owieka.
Poznanie tych mechanizmów mo¿e byæ kolejn¹ przes³ank¹ do poszukiwania sposobów
ograniczenia jej negatywnych skutków.

PODSTAWOWE FORMY MOZAIKOWOCI CHROMOSOMOWEJ
Mozaikowoæ chromosomowa mo¿e wystêpowaæ we wszystkich tkankach organizmu
lub dotyczyæ pojedynczej tkanki lub narz¹du [37,40]. Obserwowano ró¿ny zakres
nieprawid³owoci kariotypowych w poszczególnych tkankach [8, 27, 37, 40], co mo¿e
byæ zwi¹zane z okresem rozwoju powstawania tych zaburzeñ, jak te¿ z rodzajem
mechanizmu odpowiedzialnego za b³êdy segregacji chromosomów. Mozaikowoæ
chromosomowa, która powstaje w czasie ¿ycia zarodkowego, okrelana jest jako
konstytucyjna, czyli wrodzona w przeciwieñstwie do mozaikowoci chromosomowej
nabytej pojawiaj¹cej siê ju¿ po urodzeniu, w ró¿nym okresie ¿ycia osobniczego.
B³êdy segregacji powstaj¹ce podczas pierwszego lub drugiego podzia³u zap³odnionej komórki jajowej prowadz¹ do powstawania mozaikowoci konstytucyjnej
uogólnionej. Wówczas wiêkszoæ tkanek mo¿e zawieraæ linie z aberracj¹ chromo-
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somow¹ obok linii prawid³owej. B³êdy w podzia³ach komórkowych na etapie
blastocysty powoduj¹ wystêpowanie ni¿szego odsetka komórek z aberracjami
chromosomowymi w porównaniu do odsetka komórek linii z aberracj¹ powsta³¹
wczeniej. Okrela siê to, jako ograniczon¹ mozaikowoæ chromosomow¹ albo
mikromozaikowoæ chromosomow¹ [8, 9, 69]. Szczególn¹ form¹ mozaikowoci
chromosomowej konstytucyjnej jest mozaikowoæ komórek linii zarodkowej gonad
okrelana mozaikowoci¹ gonadaln¹ lub germinaln¹, w której nieprawid³owe linie
komórkowe wystêpuj¹ w gonadach, a kariotyp komórek krwi obwodowej zazwyczaj
jest prawid³owy [40, 49, 65]. Mozaikowoæ germinaln¹ podejrzewa siê u par
maj¹cych dwoje lub wiêcej dzieci z t¹ sam¹ aberracj¹ chromosomow¹, np. trisomi¹
chromosomu 21 czy monosomi¹ chromosomu X [1, 20, 40, 49].
Zmiany strukturalne mog¹ przechodziæ dalsz¹ ewolucjê po kolejnych podzia³ach
komórkowych i wówczas wyró¿nia siê mozaikowoæ chromosomow¹ dynamiczn¹
z wystêpowaniem ró¿nych linii komórkowych zawieraj¹cych poszczególne przegrupowania strukturalne tego samego chromosomu, z jego podwojeniem lub utrat¹.
Nale¿y dodaæ, ¿e mozaikowoæ chromosomowa nie zawsze jest zwi¹zana z
zaburzeniami rozwojowymi. Mo¿e byæ te¿ przejawem procesów fizjologicznych, co
znacznie utrudnia interpretacjê jej znaczenia w stanach patologicznych. Na przyk³ad
wystêpuje w szybko proliferuj¹cych komórkach w¹troby czy szpiku kostnego [37].
Ostatnio wykryto te¿ mozaikowoæ chromosomow¹ w embrionalnym orodkowym
uk³adzie nerwowym, jako cechê jego naturalnego rozwoju [81]. Liczba nieprawid³owych komórek zw³aszcza w zakresie zmian liczbowych chromosomów mo¿e te¿
zwiêkszaæ siê w wieku podesz³ym [24].

MECHANIZMY POWSTAWANIA MOZAIKOWOCI
CHROMOSOMOWEJ
Rodzaje mechanizmów
Mechanizmy powstawania mozaikowoci chromosomowej przedstawiono w
tabeli 1. Do najwczeniej poznanych mechanizmów prowadz¹cych do powstawania
mozaikowoci chromosomowej nale¿y nierozdzielanie siê chromosomów (z ang. nondisjunction) oraz opónienie stadium anafazy cyklu komórkowego (ang. anaphase
lagging) [16, 35, 36, 41]. Mog¹ one stanowiæ te¿ element mechanizmów naprawczych, liczbowych nieprawid³owoci chromosomów we wczesnych stadiach ¿ycia
rozwojowego. Je¿eli wystêpuje monosomia, to jej naprawa mo¿e byæ realizowana
poprzez mechanizm postzygotycznej duplikacji chromosomów (ang. postzygotic
chromosome duplication). W przypadku obecnoci trisomii chromosomowej
mechanizmem naprawczym bêdzie utrata dodatkowego chromosomu w kolejnych
cyklach podzia³u komórkowego [23, 58].
Obecnoæ mozaiki chromosomowej mo¿e byæ wyrazem niestabilnoci chromosomowej w kariotypie osób ze schorzeniami monogenowymi zwi¹zanymi z zaburzeniami
funkcji genów koduj¹cych bia³ka zaanga¿owane w mechanizmy naprawy DNA i
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kontroluj¹ce cykl komórkowy [10, 15, 63], a tak¿e zaburzeniami funkcji genów
koduj¹cych bia³ka odpowiedzialne za rozdzia³ chromatyd siostrzanych w czasie
podzia³ów komórkowych [18, 55, 60, 75]. Podobnie skrócenie telomerów, np. wskutek
obni¿enia aktywnoci telomerazy kontrolowanej przez helikazy i inne bia³ka z ni¹
wspó³pracuj¹ce, ma znacz¹cy wp³yw na wystêpowanie niestabilnoci chromosomowej
[13, 76, 80]. Przyjmuje ona albo formê aneuploidii chromosomowej lub zmian
strukturalnych chromosomów wykazuj¹cych dalsze przegrupowania podczas kolejnych cykli podzia³owych komórki.
Wa¿nym mechanizmem powstawania zmian chromosomowych, a tym samym
mozaikowoci jest predyspozycja do nieuprawnionej rekombinacji na skutek wystêpowania indywidualnych zmian w architekturze genomu anga¿uj¹ce tzw. miejsca gor¹ce
(ang. hot spots) zwi¹zane z obecnoci¹ sekwencji o niskiej powtarzalnoci  LCR
(ang. low copy repeats) [29, 52]. Szczególnym przejawem tego mechanizmu mo¿e
byæ mozaikowoæ dynamiczna w przypadku chromosomów piercieniowych czy
chromosomów markerowych, a tak¿e tzw. jumping translocations, w których sama
struktura powsta³ego de novo, zmienionego chromosomu mo¿e predysponowaæ do
dalszej jego ewolucji w kolejnych podzia³ach komórkowych i tworzenia zmian
chromosomowych w uk³adach mozaikowych [67, 72].

Nierozdzielanie siê chromosomów
Jednym z podstawowych mechanizmów powstawania nieprawid³owej liczby
chromosomów jest zmieniony przebieg segregacji chromosomów w czasie zarówno mejozy,
jak i mitozy. Podczas podzia³ów komórkowych, segregacja chromosomów odbywa siê
zazwyczaj z wielk¹ precyzj¹, prowadz¹c do powstania diploidalnych komórek potomnych.
Pojawienie w jednym organizmie dwóch lub wiêcej linii komórkowych o ró¿nym kariotypie
wi¹¿e siê z b³êdem podczas segregacji chromosomów [64]. Nierozdzielenie siê chromosomów powstaje w wyniku nieprawid³owej segregacji chromosomów lub chromatyd
siostrzanych podczas podzia³ów komórkowych mejotycznych lub mitotycznych [14, 41, 59].
Kariotyp mozaikowy zawieraj¹cy liniê komórkow¹ z aneuploidi¹ oraz prawid³ow¹ liniê
komórkow¹ powstaje wówczas, gdy b³êdy segregacji nastêpuj¹ w okresie postzygotycznym.
Mog¹ one zachodziæ zarówno gdy zygota jest prawid³owa, jak te¿ w przypadku zygoty z
patologi¹, gdy w wyniku mechanizmów naprawczych nastêpuje zmiana kariotypu w
komórkach potomnych. Szczególn¹ sytuacjê nierozdzielenia siê chromosomów stanowi¹
aberracje strukturalne chromosomów wystêpuj¹ce rodzinnie, takie jak np. translokacje
chromosomowe, inwersje i inne [5, 19, 50]. Klasycznym przyk³adem mozaikowoci
chromosomowej u potomstwa z wadami rozwojowymi jest mozaikowa forma trisomii
chromosomu 21, 13 czy 18 z lini¹ komórkow¹ prawid³ow¹ odpowiedzialn¹ odpowiednio
za zespó³ Downa, zespó³ Patau czy zespó³ Edwardsa [28, 34, 35, 36, 40, 74], które
wystêpuj¹ równie¿ w postaci bez mozaiki, czyli wskutek prostej trisomii danego
chromosomu. Trisomia prosta innych chromosomów autosomowych prowadzi zazwyczaj
do zmian letalnych, a jedynie forma mozaikowa warunkuje prze¿ycie, jak na przyk³ad
trisomie chromosomów 8, 9, 14, 15, 16 czy 22 [9, 34, 41, 57, 66, 71, 79].
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Prosta monosomia autosomów zazwyczaj nie jest obserwowana u ¿ywo urodzonego
potomstwa i z uwagi na rodzaj wad rozwojowych ograniczaj¹cych prze¿ywalnoæ in
utero stwierdza siê taki kariotyp jedynie w p³odach poronionych samoistnie lub w czasie
diagnostyki prenatalnej pierwszego i drugiego trymestru ci¹¿y. Wystêpowanie natomiast
monosomii autosomów w uk³adzie mozaikowym z lini¹ z kariotypem prawid³owym
poprawia stan p³odu in utero. Przyk³adem mo¿e byæ doniesienie o mozaikowoci
chromosomowej chromosomu 20 w kariotypie u dziecka z odmiennym rozwojem
psychoruchowym oraz zmianami fenotypu morfologicznego [73]. W limfocytach krwi
obwodowej obserwowano liniê komórkow¹ z trisomi¹ chromosomu 20, liniê z monosomi¹
chromosomu 20 oraz liniê prawid³ow¹. Autorzy sugeruj¹, ¿e kariotyp taki móg³ powstaæ
przez nieprawid³owy podzia³ komórkowy w okresie zarodkowym [73].
Stosunkowo czêsto opisywana jest mozaikowoæ chromosomowa z lini¹ komórkow¹ z monosomi¹ chromosomów p³ci u osób z fenotypem zespo³u Turnera lub
Klinefeltera i kariotypem mozaikowym obejmuj¹cym monosomiê/disomiê chromosomu
X [20, 32]. Uwa¿a siê nawet, ¿e wszystkie osoby z zespo³em Turnera i rozpoznan¹
prost¹ monosomi¹ chromosomu X, to niewykryta postaæ mozaikowej formy kariotypu
wystêpuj¹cej w ma³ym odsetku badanej tkanki lub wystêpuj¹cej w innych tkankach
niedostêpnych ocenie diagnostycznej. Nale¿y dodaæ, ¿e na formê zaburzeñ klinicznych
u kobiet z zespo³em Turnera i kariotypem mozaikowym ma wp³yw mozaikowoæ
funkcjonalna wynikaj¹ca z losowej inaktywacji jednego chromosomu X.
Zapis kariotypu mozaikowego zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ nomenklatur¹ cytogenetyczn¹
[38] uwzglêdnia wszystkie klony komórkowe (nieprawid³owe ze zmianami liczbowymi
i strukturalnymi chromosomów oraz prawid³owe) z podaniem w nawiasach kwadratowych liczby zanotowanych komórek w poszczególnych klonach komórkowych,
np. kariotyp mozaikowy w z. Turnera: mos 45,X[40]/46,XX[60].
Jedn¹ z przyczyn zaburzeñ rozdzia³u chromosomów jest nieprawid³owa funkcja
centromeru znajduj¹cego siê w tzw. przewê¿eniu pierwotnym chromosomu. Centromer
jest zaanga¿owany w wiele etapów cyklu podzia³owego komórki i wp³ywa na dynamikê
jego przebiegu. Odpowiada miêdzy innymi za zdolnoæ po³¹czenia siê chromatyd
siostrzanych, proces wi¹zania siê mikrotubul wrzeciona kariokinetycznego, czy kontrolê
przemieszczania siê chromosomów podczas cyklu podzia³owego [2, 40, 62].
Wykazano, ¿e wyst¹pienie aneuploidii w czêci komórek u osób w podesz³ym
wieku mo¿e byæ zwi¹zane z mechanizmem skracania siê telomerów [24].

Opónienie w stadium anafazy
Opónienie w przemieszczaniu siê chromosomu ku biegunom komórki w stadium
anafazy cyklu podzia³owego komórki mo¿e prowadziæ do jego utraty w kariotypie
komórki potomnej, co jest okrelane monosomi¹ [16]. W przypadku gdy zygota jest
prawid³owa, a utrata chromosomu zachodzi podczas póniejszych podzia³ów
mitotycznych komórek podczas rozwoju, wówczas powstaje kariotyp mozaikowy z
monosomi¹ danego chromosomu w jednej linii komórkowej przy zachowanym
prawid³owym kariotypie drugiej linii komórkowej. Przyk³adem mo¿e byæ czêsto
opisywany w zespole Turnera kariotyp mozaikowy 45,X/46,XX [32].
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Najczêciej jednak mechanizm utraty jednego chromosomu zachodzi podczas
naprawy stanu trisomicznego zygoty prowadz¹c do kariotypu mozaikowego, co
umo¿liwia prze¿ycie. W rezultacie mozaikowoæ obejmuje liniê komórkow¹ z trisomi¹
obecn¹ w zygocie oraz liniê prawid³ow¹ powsta³¹ w wyniku opónienia w anafazie.
Przyk³adem naprawy stanu trisomicznego zygoty mog¹ byæ linie komórkowe z
prawid³owym kariotypem i linie z zachowan¹ trisomi¹ chromosomu 8 i 9 opisanymi
u dzieci z zespo³em Rethore [41, 44,79].
Dodatkowym efektem czêciowej naprawy stanu trisomicznego zygoty mo¿e byæ
wytworzenie siê w czêci komórek linii disomicznej, czyli prawid³owej pod wzglêdem
liczby chromosomów, ale z chromosomami pochodz¹cymi od tego samego rodzica.
Wówczas, gdy obydwa chromosomy z pary s¹ odziedziczone tylko po jednym z
rodziców, wystêpuj¹ ró¿nice w ekspresji genów, co jest okrelane efektem jednorodzicielskiej disomii  UPD (ang. uniparental disomy) [11, 45, 46, 47]. Geny
zlokalizowane w locus podlegaj¹cym piêtnu rodzicielskiemu (ang. imprinting) w
niektórych chromosomach, odpowiedzialne za powstanie stanu UPD wykazuj¹
zró¿nicowan¹ ekspresjê zale¿nie od pochodzenia rodzicielskiego. Stan disomii
jednorodzicielskiej mo¿e w dalszej kolejnoci komplikowaæ obraz fenotypu prowadz¹c
do dalszego zró¿nicowania w uk³adach mozaikowych w formie ca³kowitej, jak i
czêciowej UPD. W przypadku ca³kowitego UPD w komórce mog¹ siê znajdowaæ
dwie identyczne kopie homologiczne chromosomów pochodz¹ce od jednego z rodziców
(izodisomia) lub dwa ró¿ne chromosomy niehomologiczne, równie¿ pochodzenia
jednorodzicielskiego (heterodisomia), gdy powsta³a w wyniku naprawy linia disomiczna
bêdzie dotyczy³a chromosomów zawieraj¹cych geny podlegaj¹ce piêtnowaniu rodzicielskiemu, np. 7 czy 15 [45, 47]. Jest to jeden z mechanizmów powstawania matczynego
UPD chromosomu 7 lub czêciowej UPD krótkiego ramienia chromosomu 11p u osób
z fenotypem zespo³u Silvera-Russella albo ojcowskiego pochodzenia obydwu chromosomów 15 w zespole Angelmanna czy matczynego pochodzenia obydwu chromosomów
15 w zespole Pradera-Williego [6, 21, 22, 23]. Opisano osobê z kariotypem mozaikowym obejmuj¹cym jedn¹ liniê komórkow¹ 47,XX,+15 oraz drug¹ prawid³ow¹ 46,XX
[57]. Analiza molekularna wykaza³a matczyn¹ uniparentaln¹ heterodisomiê chromosomu
15 w linii komórkowej 46,XX. Taki kariotyp powsta³ na skutek czêciowej naprawy
stanu trisomicznego zygoty. Prawdopodobnie w linii komórkowej z UPD znajdowa³y
siê dwa chromosomy 15 pochodzenia matczynego, a w linii komórkowej z dodatkowym
chromosomem 15 (47,XX,+15) dwa chromosomy matczyne i jeden ojcowski, który
w nastêpstwie dalszych procesów naprawczych zosta³ usuniêty z czêci komórek [57].
Opisano mozaikowoæ ³o¿yska jako efekt naprawy stanu trisomicznego zygoty
[40]. Mozaikowoæ chromosomowa ograniczona do ³o¿yska powsta³a poprzez
wyodrêbnienie prawid³owej linii komórkowej z trisomicznego trofoblastu. W tym
przypadku p³ód mia³ kariotyp prawid³owy pomimo mozaikowoci ³o¿yska. Opónienie
w stadium anafazy cyklu podzia³owego w komórkach na dalszym etapie rozwojowym spowodowa³oby tak¿e powstanie kariotypu mozaikowego u p³odu [40]. Nale¿y
braæ pod uwagê w tym procesie równie¿ zaburzenia funkcji centromeru, jakie opisano
wczeniej.
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Duplikacja chromosomowa postzygotyczna
Duplikacja chromosomów postzygotyczna mo¿e zachodziæ we wczesnym etapie
cyklu rozwojowego zarodka prowadz¹c do powstania jego kariotypu mozaikowego.
Powstawanie duplikacji chromosomowej zwi¹zane jest zazwyczaj z napraw¹ stanu
monosomicznego, obecnego wczeniej w zygocie poprzez miêdzy innymi mechanizm
rekombinacji somatycznej. Mechanizm ten [33] tak¿e mo¿e prowadziæ do stanu disomii
jednorodzicielskiej w przypadku, kiedy podwojeniu ulegnie chromosom zawieraj¹cy
geny z piêtnem rodzicielskim. W tych badaniach za pomoc¹ badañ molekularnych
stwierdzono kariotyp mozaikowy u dziewczynki z zespo³em Pradera-Willego, który
obejmowa³ prawid³ow¹ liniê komórkow¹ z heterologicznymi chromosomami pary 15,
utworzon¹ z chromosomu pochodzenia ojcowskiego i pochodzenia matczynego oraz
liniê komórkow¹ z obydwoma chromosomami 15 tylko pochodzenia matczynego, co
warunkowa³o wyst¹pienie fenotypu zespo³u Pradera-Willego. Duplikacja chromosomów
mo¿e mieæ miejsce w czêci dziel¹cych siê komórek potomnych powsta³ych tak¿e z
prawid³owej zygoty. Taki mechanizm prowadzi do mozaikowoci wystêpowania linii
prawid³owej oraz linii komórkowej z trisomi¹. Duplikacja chromosomów obejmuj¹ca
tylko czêæ komórek równie¿ prowadzi do mozaikowoci, w której UPD mo¿e byæ
czynnikiem odpowiedzialnym za patologiê i zaburzenia rozwojowe. Analiza molekularna
u dwudziestu szeciu pacjentów z mozaikow¹ trisomi¹ chromosomu 8 wykaza³a u
trzynastu osób postzygotyczn¹ duplikacjê chromosomu 8 odziedziczon¹ po matce, a u
siedmiu  po ojcu [41]. Opisano tak¿e wystêpowanie kariotypu mozaikowego, który
obejmowa³ liniê komórkow¹ prawid³ow¹ oraz liniê z trisomi¹ chromosomu 7 warunkuj¹ce wyst¹pienie fenotypu zespo³u Silvera-Russella [58]. Dalsze badania molekularne
wykaza³y liniê komórkow¹ z ca³kowit¹ isodisomi¹ chromosomu 7 oraz liniê komórkow¹
z trisomi¹ chromosomu 7 powsta³¹ postzygotycznie. Autorzy sugeruj¹, ¿e duplikacja
postzygotyczna jest stosunkowo czêstym mechanizmem prowadz¹cym do kariotypu
mozaikowego, nie tylko w przypadku trisomii chromosomu 7, ale prawdopodobnie i
innych chromosomów [58].

Mozaikowoæ chromosomowa w zespo³ach z zaburzeniami naprawy DNA
Mozaikowoæ chromosomowa mo¿e przejawiaæ siê tzw. niestabilnoci¹ chromosomow¹ (tab. 2). Obserwowana jest w przebiegu genetycznych schorzeñ monogenowych wynikaj¹cych z mutacji genów odpowiedzialnych za naprawê nieprawid³owych po³¹czeñ i pêkniêæ struktury nici DNA, regulacjê proliferacji komórek lub
apoptozê, takich jak: NBS1, ATM oraz geny FANC: (A,B,C,D1,D2E,F,G,I,J,L,M,N).
Do zespo³ów tych nale¿¹ miêdzy innymi z. Nijmegen, z. Ataxia Telangiectasia,
anemia Fanconiego [10, 15, 63].
Efekty niestabilnoci s¹ widoczne w postaci ró¿norodnych zmian strukturalnych
chromosomów i/lub obecnoci dodatkowego chromosomu w kariotypie czy te¿ jego
utraty w ró¿nym odsetku analizowanych komórek. W obrazie kariotypu obserwuje
siê wystêpowanie ró¿nych linii komórkowych, w tym linii zawieraj¹cych grupê
strukturalnych aberracji chromosomowych, np. translokacji chromosomowych
wzajemnych, czy inwersji g³ównie dotycz¹cych chromosomów 7 i 14, np.
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t(7;14)(q35;q11), inv(7)(p13q35), t(14;14)(q11q32), inv(14)(q11q32), z punktami
z³amañ, w regionach których znajduj¹ siê geny immunoglobulin czy geny receptorów
komórek T [63]. W zale¿noci od specyfiki danego zespo³u obserwowane mog¹
byæ te¿ komórki ze zwiêkszon¹ czêstoci¹ ró¿nego typu z³amañ chromosomowych
lub chromatydowych, obecnoæ fragmentów acentrycznych lub chromosomów
dwucentromerowych oraz inne.

Mozaikowoæ chromosomowa z aneuploidi¹
na skutek przedwczesnego oddzielenia siê chromatyd
Szczególn¹ form¹ mozaikowoci chromosomowej w zaburzeniach rozwojowych
jest wystêpowanie aneuploidii ró¿nych chromosomów w zespo³ach monogenowych
na skutek mutacji w genach koduj¹cych bia³ka zwi¹zane z oddzieleniem siê
chromatyd siostrzanych podczas cyklu komórkowego mitotycznego lub mejotycznego.
Do takich genów zalicza siê miêdzy innymi geny BUB1B, NIPBL, SMC1L1, ESCO2
(tab. 2a i b). Produkty bia³kowe genów NIPBL, SMC1L1, ESCO2 s¹ odpowiedzialne
za syntezê bia³ek wchodz¹cych w sk³ad tzw. kompleksu kohezyny, spajaj¹cego
chromatydy siostrzane podczas podzia³u komórki [63]. Na skutek mutacji tych genów
dochodzi do powstawania zespo³ów: MVA (ang. Mosaic Variegated Aneuploidy),
z. Cornelia de Lange czy z. Robertsa [18, 55, 60, 63]. Mutacje w tych genach
powoduj¹ przedwczesn¹ separacjê chromatyd siostrzanych i mog¹ prowadziæ do
aneuploidii. Mozaikowoæ z aneuploidi¹ ró¿nych chromosomów, g³ównie w formie
trisomii, jest wiod¹cym objawem zespo³u MVA. Znalaz³o to odzwierciedlenie nawet
w samej nazwie zespo³u [55, 63]. Jest to schorzenie przebiegaj¹ce z zaburzeniami
fenotypu morfologicznego oraz sk³onnoci¹ do powstawania nowotworów.
Inny gen, SYCP3 (ang. Synaptonemal Complex Protein 3) jest natomiast
odpowiedzialny za stabilizacjê bia³ka kohezyny [3]. Inaktywacja bia³ka SYCP3
powoduje wzrost czêstoci nierozdzielania siê chromosomów w czasie pierwszego
podzia³u mejotycznego komórki i jego mutacje s¹ obserwowane w rodzinach z
poronieniami nawykowymi i niep³odnoci¹ [63].

Mozaikowoæ chromosomowa zwi¹zana z zaburzon¹ funkcj¹ telomerów
wskutek niedoborów bia³ek z grupy helikaz
Kolejn¹ grupê schorzeñ monogenowych z wystêpowaniem mozaikowoci
chromosomowej stanowi¹ zespo³y powstaj¹ce na skutek mutacji w genach koduj¹cych bia³ka enzymatyczne z grupy helikaz, takich jak: RECQL2, FANCJ, genu
helikazy XPD z grupy DDX11/ChlR1 oraz innych [75, 80] (tab. 2).
Mutacje w tych genach mog¹ powodowaæ skrócenie telomerów [76] i jest to
mechanizm odpowiadaj¹cy za obserwowan¹ niestabilnoæ genomow¹ w zespole
Wernera, w zespo³ach z anemi¹ aplastyczn¹, w z. Fanconiego oraz ostatnio opisanym zespole niestabilnoci tzw. Warsaw breakage syndrome [75]. W zespole
Wernera przebiegaj¹cym z objawami przedwczesnego starzenia siê, w fibroblastach
skóry obserwowano ró¿ne translokacje chromosomowe zrównowa¿one w mozaice
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TABELA 2 a . Ro d za je ge nó w, k tó ryc h muta c je p ro wa d z¹ d o ze sp o ³ó w z nie sta b ilno c i¹
c hro mo so mo w¹
TABLE 2 a . The ge ne s re sp o nsib le fo r c hro mo so me insta b ility synd ro me s
Ro d za j
N a zwa ge nu a ng.
ge nu
1 . Ge ny k o d uj¹ c e b ia ³k a na p ra wy DN A
N BN
N BS 1

Nr
N a zwa
N a zwa
Nr
O MI M sc ho rze nia p o l. sc ho rze nia a ng. O MI M

6 0 2 6 6 7 z. ³a mliwo c i
N ijme ge n
N ie d o k rwisto æ
a p la styc zna
wro d zo na
AT M
A t a x ia -Te la n g ie c t a sia muta te d 6 0 7 5 8 5 z. nie zb o rno c i
Ge ne
mó ¿d ¿k o we j
FA N C A
F a nc o ni Ane mia
6 0 7 1 3 9 z. F a nc o nie go
c o mp le me nta tio n Gro up A ge ne
FA N C B
F a nc o ni Ane mia - a sso c ia te d
300515
p o lyp e p tid e
FA N C C
F a nc o ni Ane mia ,
227645
c o mp le me ta tio n Gro up C
FA N C D1 F a nc o ni Ane mia ,
605724
c o mp le me nta tio n Gro up D1
FA N C D2 F a nc o ni Ane mia ,
227646
c o mp le me nta tio n Gro up D2
FA N C E
F a nc o ni Ane mia ,
600901
c o mp le me nta tio n Gro up E
FA N C F
F a nc o ni Ane mia ,
603467
c o mp le me nta tio n Gro up F
FA N C G
F a nc o ni Ane mia ,
602956
c o mp le me nta tio n Gro up G
FA N C I
F a nc i Ge ne
6 11 3 6 0

FA N C J
FA N C L
FA N C M
FA N C N

F a nc j Ge ne BRC A1 - a sso c ia te d
C - te rmina l he lic a se - 1
F a nc o ni Ane mia ,
c o mp le me nta tio n Gro up L
F a nc o ni Ane mia ,
c o mp le me nta tio n Gro up M
F a nc o ni Ane mia ,
c o mp le me nta tio n Gro up N

N ijme ge n
b re a k a ge
S ynd ro me
a p la stic
a ne mia
A t a x ia Te la n g ie c t a sia
F a nc o ni
Ane mia

251260
609135
607585
227650

605882
6 0 8 111
609644
610832

[68]. Pocz¹tkowo wi¹zano to z obni¿on¹ aktywnoci¹ telomerazy, natomiast obecnie
wiadomo, ¿e przyczyn¹ zespo³u s¹ mutacje genu helikazy RECQ, która reguluje
telomerazê [13]. Niestabilnoæ chromosomowa w anemii Fanconiego przejawia siê
powstawaniem spontanicznie, zmian chromatynowych i chromosomowych w ró¿nym
odsetku komórek [63].

S YC P 3

604759

609353

Te lo me ra se RN A
c o mp o ne nt Ge ne

Te lo me ra se Re ve rse
Tra nsc rip ta se Ge ne

I nte rfe ro n Ga mma
P e rfo rin 1

Shwachman- Bodian- Diamond syndrome
Gene

T E RC

T E RT

IF N G
P RF 1

SBDS

607444

147570
170280

187270

602322

6 0 11 5 0

605882

F a nc j Ge ne , BRC A1 - a sso c ia te d
C - te rmina l he lic a se - 1
CHL1- Related Helicase gene 1

FA N C J

DDX 11

604611

RE C QL 2 REC Q P ro te in- Lik e 2

3 . Ge ny k o d uj¹ c e b ia ³k a re guluj¹ c e d ³ugo æ te lo me ró w

Establishment of Cohesion 1

S yna p to ne ma l C o mp le x p ro te in 3

ESCO2

SMC1L1 Structural Maintenance of chromosomes 1A 300040

608667

Z. Cri du Chat
Choroba wieñcowa
Niedokrwistoæ plastyczna wrodzona
N ie d o k rwisto æ p la styc zna wro d zo na
Ro d zinna limfo histo c yto za (F HL)/
z. he mo fa go c yta rny
N ie d o k rwisto æ p la styc zna wro d zo na
z. S hwa c hma na - Bo d ia na i Dia mo nd a

Niedokrwistoæ aplastyczna wrodzona
Dyskeratoza wrodzona dominuj¹ca
Zw³óknienie p³uc typu Hamman Rich

Niedokrwistoæ plastyczna wrodzona idiopatyczna
Dyskeratoza wrodzona dominuj¹ca
Zw³óknienie p³uc typu Hamman Rich

z. ³amliwoci typu Warsaw

z. Fanconiego

z. Wernera

Niep³odnoæ mêska

z. Robertsa

z. Cornelia de Lange

Ap la stic Ane mia
S hwa c hma n- Bo d ia n- Dia mo nd
synd ro me

Aplastic Anemia
Dysk e ra to sis c o nge nita
I d io p a thic P ulmo na ry fib ro sis
(Ha mma n Ric h)
Ap la stic Ane mia
Dysk e ra to sis c o nge nita
I d io p a thic P ulmo na ry fib ro sis
(Ha mma n Ric h)
C ri d u C ha t synd ro me
C o ro na ry a rte ry d ise a se
Ap la stic Ane mia
Ap la stic Ane mia
He mo p ha go c ytic lymp ho histo c yto sis

Warsaw breakage syndrome

Fanconi Anemia

Werner Syndrome

Azoospermia due to Perturbation of
Meiosis

Roberts syndrome

609135
260400

609135
609135
603553

123450

609135
12 7 5 5 0
178500

609135
127550
178500

227650

277700

270960

268300

122470

Cornelia de Lange syndrome

Nipped- B- Like

NIPBL

N r O MI M

Mosaic Variegated aneuploidy Syndrome 257300

N a zwa sc ho rze nia a ng.

TABELA 2 b . Ro d za je ge nó w, k tó ryc h muta c je p ro wa d z¹ d o ze sp o ³ó w z nie sta b ilno c i¹ c hro mo so mo w¹
TABLE 2 b . The ge ne s re sp o nsib le fo r c hro mo so me insta b ility synd ro me s
Ro d za j N a zwa ge nu a ng.
N r O MI M N a zwa sc ho rze nia p o l.
ge nu
2 . Ge ny k o d uj¹ c e b ia ³k a zwi¹ za ne z ro zd zie la nie m siê c hro ma tyd
BUB1B Budding Uninhibited by benzimidazoles
602860
z. ze zmienn¹ mozaik¹ chromosomow¹ liczbow¹
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Mozaikowoæ chromosomowa na skutek nieuprawnionej rekombinacji somatycznej
Architektura genomu sprzyjaj¹ca rekombinacji somatycznej.W obrêbie architektury genomu mog¹ wystêpowaæ swoiste struktury DNA, które predysponuj¹ do
z³amañ i nieuprawnionej rekombinacji. Do takich struktur nale¿¹ segmentalne
duplikacje  SD (ang. segmental duplications) lub LCR (low copy repeats), czyli
homologiczne sekwencje o d³ugoci 10300 kb. Segmentalne duplikacje predysponuj¹ do niesymetrycznego crossing-over pomiêdzy nieallelicznymi kopiami sekwencji homologicznych chromosomu lub chromosomów  NAHR (ang. Non-Allelic
Homologous Recombination ) lub niehomologicznego ³¹czenia siê koñców
chromosomów  NHEJ (ang. Non-Homologous End Joining) prowadz¹c do
powstania szeregu aberracji chromosomowych, jak na przyk³ad: delecje, inwersje,
duplikacje, chromosomy piercieniowe, chromosomy markerowe, translokacje chromosomowe wzajemne czy tzw. jumping translocation [7, 17, 29, 31, 51, 52].
Wystêpowanie sekwencji bogatych w powtórzenia AT lub innych niewi¹¿¹cych
struktur DNA (non-B DNA) mog¹ predysponowaæ do rearan¿acji genomowych [52,
67]. Zaburzenia zwi¹zane ze specyficzn¹ architektur¹ genomu, powsta³e postzygotycznie w komórkach somatycznych we wczesnych etapach rozwoju embrionalnego,
mog¹ prowadziæ do mozaikowoci chromosomowej, czasami ze z³o¿onymi zmianami
strukturalnymi chromosomów [7, 51].
Mozaikowoæ chromosomowa dynamiczna. Struktura utworzonego de novo,
nieprawid³owego chromosomu mo¿e w kolejnych podzia³ach komórkowych predysponowaæ do jego ewolucji i tworzenia zmian chromosomowych w uk³adach mozaikowych, tzw. mozaikowoci dynamicznej [67]. Polega ona na wystêpowaniu ró¿nych
przegrupowañ strukturalnych tego samego chromosomu pojawiaj¹cych siê po
kolejnych podzia³ach komórkowych. Powstaj¹ ró¿ne formy zmian strukturalnych i
liczbowych tworz¹c mozaikowoæ chromosomow¹ przechodz¹c¹ ewolucjê w ró¿nych
tkankach i narz¹dach [56, 67]. Typowym przyk³adem jest chromosom piercieniowy
i jego ewolucja podczas rozwoju dziecka zazwyczaj ze zmienionym fenotypem
uzale¿nionym od rodzaju i wielkoci chromosomu piercieniowego, a tak¿e przebiegu
ewolucji klonalnej kariotypu [39, 42, 67, 70, 72]. Uwa¿a siê, ¿e chromosom
piercieniowy powstaje na skutek pêkniêcia w obrêbie dystalnych czêci dwóch
ramion jednego chromosomu. Segmenty dystalne do z³amañ, pozbawione centromerów mog¹ byæ utracone podczas kolejnego cyklu komórkowego prowadz¹c do
monosomii tych odcinków i efektu fenotypowego [26]. Zosta³ przedstawiony tak¿e
mechanizm powstawania chromosomu piercieniowego [67] polegaj¹cy na fuzji
dwóch telomerów chromosomu, tzn. telomeru ramienia krótkiego i ramienia d³ugiego
chromosomu, z zachowaniem sekwencji telomerowych i subtelomerowych. Z uwagi
na niestabilnoæ struktury chromosomu piercieniowego mo¿e dochodziæ dodatkowo
do mikrodelecji lub mikroduplikacji segmentów chromosomu po³o¿onych dystalnie do
czêci subtelomerowej. Wykazano [56] za pomoc¹ badañ molekularnych, i¿ chromosom piercieniowy r(21) mo¿e powstawaæ podczas podzia³ów komórkowych w
wyniku asymetrycznych z³amañ telomerów chromosomu izodicentrycznego, czy te¿
chromosomu zaanga¿owanego w translokacjê robertsonowsk¹. Innym mechaniz-
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mem powstawania chromosomu piercieniowego jest obecnoæ krótkich homologicznych kopii w danym chromosomie, co poprzez niealleliczn¹, nieuprawnion¹ ich
rekombinacjê (NAHR) równie¿ prowadzi do powstania chromosomu piercieniowego z delecj¹ i duplikacj¹ w miejscu pêkniêcia. Ten sam mechanizm t³umaczy
powstanie chromosomu z przegrupowaniem typu inv(inwersja), dup(duplikacja),
del(delecja) pomiêdzy homologicznymi segmentami zlokalizowanymi w punkcie
z³amania prowadz¹cymi do powstania chromosomu dwucentromerowego. Asymetryczne z³amanie chromosomu dwucentromerowego powoduje powstanie dwóch
ró¿nej wielkoci chromosomów  jednego inv dup del oraz drugiego z delecj¹. Stan
taki ulega stabilizacji poprzez z³amanie siê i ponowne po³¹czenie telomerów. Kolejne
podzia³y komórkowe powoduj¹ dalsze zaburzenie struktury chromosomu poprzez
nieprawid³owe rozejcie siê centromerów do przeciwleg³ych biegunów komórki
skutkuj¹c powstaniem chromosomów ró¿nej wielkoci lub/i aneuploidi¹ [25, 26, 42,
67, 72]. Chromosom piercieniowy wchodz¹c w podzia³y komórkowe ulega zmianom
wtórnym i w rezultacie obserwuje siê ró¿ne przegrupowania w tym chromosomy
wielocentromerowe i zmiennoæ obrazu chromosomów decyduj¹cych o uk³adzie
mozaikowym poszczególnych linii komórkowych [26].
Innym przyk³adem mozaikowoci dynamicznej jest obecnoæ linii komórek z
chromosomami markerowymi utworzonymi w procesie neocentromeryzacji, czyli
tworzenia siê tzw. neocentromerów  NMC (ang. Neocentromere Marker Chromosome). Przypominaj¹ one centromery, ale nie zawieraj¹ sekwencji DNA alfasatelitarnego. Neocentromery powstaj¹ na skutek zmian konformacji DNA, zmian
kondensacji chromatyny, jak równie¿ poprzez inne mechanizmy epigenetyczne [2,
54, 62, 78]. Z uwagi na niestabilnoæ neocentromeru powstaj¹ ró¿ne linie komórkowe
w wyniku jego utraty lub dalszych przegrupowañ [39, 54, 78].
Rekombinacja somatyczna prowadz¹ca do segmentowej jednorodzicielskiej
disomii. Do zaburzeñ rozwojowych mog¹ prowadziæ tak¿e kariotypy mozaikowe z
lini¹ komórkow¹ zmienion¹ na skutek tzw. segmentowego UPD (ang. Segmental
Uniparental Disomy). Polega ono na obecnoci nie ca³ego, ale fragmentu chromosomu pochodzenia jednorodzicielskiego, podczas gdy pozosta³e segmenty chromosomu
z homologicznej pary wykazuj¹ pochodzenie od obydwojga rodziców. Mechanizm
powstania segmentowego UPD zwi¹zany jest z dodatkow¹ nieuprawnion¹ rekombinacj¹ somatyczn¹ zachodz¹c¹ pomiêdzy fragmentami chromosomów nale¿¹cych
do tej samej pary chromosomów homologicznych, ale zawieraj¹cymi ojcowskie i
matczyne geny [6, 45, 46, 47]. Rekombinacja, która zasz³a tylko w czêci komórek
albo gdy wytworzenie segmentowego UPD zosta³o przekazane komórkom potomnym tworz¹cym jedn¹ z linii komórkowych organizmu prowadzi do powstania uk³adu
mozaikowego. Wystêpowanie mozaikowoci na skutek segmentowego UPD prawdopodobnie nie jest zjawiskiem tak rzadkim, jak poprzednio przypuszczano. Dotyczy
szczególnie krótkiego ramienia chromosomu 11, czego dowodem s¹ konkretne
obserwacje kliniczne. Segmentow¹, ojcowsk¹ izodisomiê, 11p15.5 w mozaice
stwierdzono u osób z zespo³em Beckwitha-Wiedemanna [12]. Opisano mozaikow¹
matczyn¹ izodisomiê tego chromosomu jako przyczynê wystêpowania zespo³u Silvera-
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Russella [6]. Po wykluczeniu innych zmian genetycznych w tym zespole potwierdzono
analiz¹ mikrosatelitów STR (ang. Short Tandem Repeat) wystêpowanie linii
komórkowej z isodisomi¹ chromosomu 11 oraz linii komórek prawid³owych i przyjêto,
¿e mozaikowoæ segmentowa 11p mog³a byæ odpowiedzialna za ukszta³towanie
fenotypu zespo³u Silvera-Russella. Pojedyncze opisy segmentowego, matczynego
UPD proksymalnego regionu d³ugiego ramienia chromo-somu 15 dotycz¹ zespo³u
Pradera-Willego [61].

PODSUMOWANIE
Mozaikowoæ chromosomowa jest odpowiedzialna za powstawanie szeregu zaburzeñ
rozwojowych u cz³owieka. Obserwowana jest w niep³odnoci, w niepowodzeniach
ci¹¿owych (poronienia samoistne, ci¹¿e obumar³e, wczesne zgony noworodków) oraz
wystêpuje w kariotypie u potomstwa z wadami rozwojowymi i/lub z odmiennym
rozwojem umys³owym. Mo¿e te¿ wystêpowaæ w wielu schorzeniach monogenowych
manifestuj¹cych ró¿ne formy niestabilnoci chromosomowej.
Konsekwencje kliniczne wystêpowania kariotypu mozaikowego zale¿¹ od rodzaju
tkanki z dan¹ aberracj¹ chromosomow¹, rodzaju zmiany chromosomowej, rodzaju i
zakresu przegrupowania genomowego danego chromosomu, udzia³u genów piêtna
rodzicielskiego w zmianach chromosomowych, liczby linii komórkowych ze zmienionym kariotypem w danej tkance oraz odsetka komórek z nieprawid³owym kariotypem i/lub disomi¹ jednorodzicielsk¹ wystêpuj¹cych w danej tkance.
Za b³êdy w podziale komórkowym prowadz¹ce do nierozdzielenia siê chromosomów lub utraty chromosomu podczas segregacji w czasie cyklu podzia³owego
komórki mog¹ byæ odpowiedzialne zaburzenia funkcji centromeru, mutacje genów
reguluj¹cych cykl podzia³owy komórki, oddzielanie siê chromatyd siostrzanych lub
nieprawid³owa funkcja bia³ek reguluj¹cych d³ugoæ telomerów. Obecnoæ krótkich
sekwencji powtórzeñ nukleotydowych tzw. LCR w indywidualnej architekturze
genomu danej osoby sprzyja powstawaniu nieuprawnionej rekombinacji somatycznej
i tworzeniu siê przegrupowañ chromosomowych, nierzadko z tendencj¹ do dalszej
ewolucji zmian skutkuj¹cej mozaikowoci¹.
Mechanizmy powstawania mozaikowoci chromosomowej s¹ ró¿norodne i
z³o¿one. Znajomoæ mechanizmów powstawania mozaikowoci chromosomowej
pozwala znacznie poszerzyæ zakres wiedzy na temat wp³ywu jej na rozwój, funkcjonowanie, patogenezê wielu zaburzeñ rozwojowych u cz³owieka oraz mo¿e byæ
przes³ank¹ do poszukiwania sposobów ograniczenia jej skutków.
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