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Тема. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають 

на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях 

Д/з Опрацювати §49,50 (Соболь) або конспект до урок, що надається нижче. 

Заповніть таблицю нижче параграфу (Самостійна робота) або таблицю і 

питання до неї в розділі «Діяльність» (виділене червоним)  нижче конспекту, 

який пропонується. 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНОФОНДУ ЛЮДСЬКИХ СПІЛЬНОТ 

Основні поняття й ключові терміни: ПОПУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ. Генетична 

характеристика популяцій. Генофонд популяцій людини. 

Пригадайте! Що таке популяції? 

Поміркуйте! 

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського — найбільша за 

обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України. Її бібліотечний 

фонд як головного науково—інформаційного центра держави становить 

близько 15 млн одиниць зберігання. А що таке генофонд людських 

популяцій? 

ЗМІСТ 

Що вирізняє популяції людини? 

Термін «популяція» в біології привнесено із людських спільнот. Він 

походить від латинського слова populus, що його в Давньому Римі вживали 

стосовно суспільства в значенні «народ», «група людей». 

ПОПУЛЯЦІЯ ЛЮДИНИ (людське угруповання) — це відносно стабільна й 

відносно ізольована група особин виду Людина розумна, які мешкають на 

спільній території, вільно вступають у шлюб й мають спільний генофонд. 

Основною умовою існування людських популяцій є вільний шлюб, у той час 



як у тварин — це вільне схрещування (панміксія). Зазвичай прикладом 

людських популяцій є населення міста, села чи певної місцевості. За 

критерієм чисельності розрізняють великі популяції (людські раси) та малі 

популяції (деми, ізоляти). Деми — малі популяції чисельністю 1 500—4 000 

осіб, а ізоляти — до 1 500 осіб. У таких популяціях можливий перехід 

рецесивних генів у гомозиготний стан, що збільшує частоту спадкових 

захворювань. Ізоляційні бар'єри, що перешкоджають шлюбним відносинам й 

утворенню сім'ї, мають соціальний характер, тому у формуванні популяцій 

людини основну роль відіграють не територіальні, а родинні зв'язки. 

Людина як біологічний вид утворює такі самі популяції, як й інші види 

організмів. Основними характеристиками популяцій є морфофізіологічна, 

екологічна та генетична. Морфофізіологічна характеристика передбачає опис 

особливостей зовнішньої будови та життєвих функцій організмів популяцій, 

екологічна — стосується властивостей популяцій, що формуються у 

взаємовідносинах з умовами середовища (чисельність, природний приріст, 

щільність, структура тощо). Генетична характеристика популяцій — це 

визначення особливостей її генетичної структури, тобто якісного складу 

генів, частоти алелів та частоти генотипів. Вивченням генетичної структури 

популяцій та тих процесів, що відбуваються в них, займається генетика 

популяцій. Для дослідження людських популяцій застосовуються такі самі 

підходи й методи, що й для природних популяцій. Але при цьому враховують 

особливості людини як біосоціального виду, що породжують соціальні 

відмінності людських популяцій. Вони визначаються працею, суспільним 

способом життя, членороздільною мовою, абстрактним мисленням, 

наявністю другої сигнальної системи тощо. Популяційні ареали людських 

спільнот пов'язані із соціальним середовищем існування, своєрідними є 

особливості поведінки (тільки людина відчуває сором, створює культуру, 

пам'ятає минуле, вміє сміятися й плакати, знає про свою смертність). 

Складнішими є системи комунікації та внутрішньопопуляційні зв'язки між 

особинами, у людських популяціях є гени, відсутні у тварин (наприклад, 



«гени інтелекту») та багато іншого. Ці та інші ознаки прямо чи 

опосередковано впливають на генетичну структуру й процеси в популяціях. 

Отже, популяції людини вирізняються соціальними особливостями, що 

позначаються на їхній морфофізіологічній, екологічній та генетичній 

характеристиках. 

Які особливості генофонду людських популяцій? 

Для характеристики генетичної структури популяцій ще у 1928 р. був 

введений термін «генофонд», що його запропонував відомий у свій час 

генетик О. С. Серебровський (1892—1948). Генофонд — сукупність усіх 

алелів, генів і генотипів однієї популяції організмів. Серед генів популяції є 

однакові для усіх особин, а є й відмінні, тому виокремлюють такі властивості 

генофонду, як генетична однорідність та генетична різнорідність. Окрім того, 

для генофонду популяцій характерні й такі властивості, як цілісність, 

відкритість, динамічність. 

Складний й різноманітний генофонд з багатьма варіантами окремих генів 

сприяє кращій пристосованості популяцій до навколишнього середовища. На 

нинішньому етапі розвитку виду для генофонду людських популяцій 

характериними є такі особливості. 

• Зростає генетична різнорідність генотипів при збереженні загальної 

сукупності генів. Генетична гетерогенність (різнорідність) популяцій 

змінюється внаслідок мутацій і рекомбінацій ДНК, що досить часто 

приводить до генетичного поліморфізму. Люди різняться між собою за 

антигенами груп крові АВ0, резус-системи, систем Даффі, Льюїс, Келл, за 

варіантами гемоглобіну, ферментів тощо. 

• Спостерігається залежність генофонду сучасної людини від генофонду її 

предків. Генетична гетерогенність дає змогу популяції використовувати для 

пристосування не лише зміни, що виникають, а й ті, що виникли дуже давно 

й існують у прихованому вигляді. Зі збільшенням частоти зустрічальності 

рецесивних алелів, що відповідають за мутації, вони можуть перейти у 



гомозиготний стан і проявитись у фенотипі. Рецесивні мутації є резервом 

спадкової мінливості популяцій. 

• Зростає генетичне обтяження (генетичний вантаж), тобто наявність серед 

рецесивних мутацій у генофонді шкідливих спадкових змін. Учені вважають, 

що зростання числа таких мутацій під дією мутагенів середовища негативно 

позначається на розвитку людства. 

Отже, основними особливостями людських популяцій є зростання генетичної 

різнорідності внаслідок накопичення в резерві спадкової мінливості 

шкідливих рецесивних мутацій. 

Які чинники впливають на формування генофонду популяцій людини? 

Генофонд популяцій формується упродовж еволюції. Через те чинниками, 

що впливають на генофонд популяцій та змінюють їхню генетичну 

структуру, є: 1) природній добір; 2) мутаційний процес; 3) популяційні хвилі; 

4) дрейф генів; 5) ізоляція, що обмежує вільне схрещування (панміксію); 6) 

міграції. 

Рушійною силою формування генофонду популяцій людей є природний 

добір — процес, внаслідок якого виживають і лишають потомство переважно 

особини з корисними в даних умовах спадковими змінами. Його тиск у 

людських популяціях послабшав, що зумовлено зростанням значення 

соціальних чинників. Однак за природним добором залишилася функція 

стабілізації генофондів і підтримки спадкового різноманіття популяцій. Усі 

інші чинники є елементарними. Вони взаємопов'язані між собою і 

перебувають під контролем природного добору. Мутаційний процес є 

первинним джерелом нових ознак, а самі мутації — елементарним 

еволюційним матеріалом. У даний час мутаційний процес у людини 

відбувається на тлі підвищеної концентрації мутагенів. Популяційні хвилі — 

періодичні коливання чисельності популяції. Завдяки популяційним хвилям 

може швидко збільшуватися частота зустрічальності одних алелів, тоді як 

інші взагалі можуть бути втрачені. Дрейф генів (генетико-автоматичні 

процеси) — випадкова й неспрямована зміна частот зустрічальності алелів у 



популяції (іл. 114). Найчіткіше це явище виявляється в нечислених 

популяціях. Наслідками дрейфу генів є поширення мутантних рецесивних 

алелів наперекір природному добору. Ізоляція — виникнення будь-яких 

перешкод, що порушують вільне схрещування й обмін спадковою 

інформацією. Основними формами ізоляції є географічна та екологічна. 

Ізоляція як еволюційний чинник закріплює й підсилює утворені в популяціях 

генотипні відмінності. Міграціями називають переміщення особин або їхніх 

гамет з однієї популяції в іншу. Внаслідок міграцій відбувається потік генів, 

що змінює генетичний склад популяцій. Міграційні процеси в людських 

популяціях за останні часи збільшилися. 

 

Іл. 114. Дрейф генів 

Отже, генофонд популяції, що є елементарною еволюційною одиницею, 

формується та змінюється під дією еволюційних чинників. 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Ознаки Популяція людини Популяція тварин 

Які зв'язки мають визначальне значення? 
  

Що є основною умовою існування? 
  

Які особливості є переважаючими? 
  

Які чинники мають вирішальне значення у 

формуванні? 

  



 Самостійна робота з таблицею 

За допомогою таблиці порівняйте популяції людини й тварин. Що є 

спільного й відмінного між ними? Зробіть висновок про причини подібності 

й відмінностей. 

 

Біологія + Стародавня історія. Інбредні шлюби 

 

У стародавні часи в багатьох царських династіях укладалися тільки сімейні 

або, як говорять у генетиці, інбредні шлюби. З покоління в покоління в 

судинах багатьох єгипетських фараонів, правителів греко-македонської 

династії, вождів інків текла тільки «блакитна» кров. На жаль, як виявилось, 

вона не гарантувала народження мудрих, сильних духом і тілом нащадків. 

Так, у Тутанхамона було кілька генетичних відхилень, включаючи хворобу 

кісток і клишоногість. Поясніть, чому в таких сім'ях з'являлися діти з 

психічними та фізичними вадами. 

СТАВЛЕННЯ 

Біологія + Соціологія. Людські спільноти і людські популяції 

Якими є особливості генофонду? 
  



 

Соціальна спільність — група людей, що склалася об'єктивно в процесі 

історичного розвитку, реально існує, характеризується відносною цілісністю 

і самостійним суб'єктом соціальної та історичної дії. Чи є відмінності між 

термінами «популяція людей» та «людські спільноти»? Які групи людей 

можна вважати популяціями? 

 

§50 

Яке значення має генетика популяцій? 

ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦІЙ — наука, що вивчає генетичну структуру 

природних популяцій, а також генетичні процеси, що в них відбуваються. 

Засновниками науки є Р. Фішер, Дж. Холдейн, С. Райт, С. С. Четвериков, С. 

М. Гершензон та ін. Основною метою досліджень популяційної генетики є 

пізнання законів, що пояснюють залежності між генотипами та фенотипами 

особин на популяційно-видовому рівні популяцій. 

Генетика популяцій має значення для розвитку еволюційної теорії. Так, 

завдяки її досягненням встановлено, що елементарною одиницею еволюції є 

популяція, а не окрема особина, що природні популяції насичені 

різноманітними рецесивними мутаціями, які є «резервом спадкової 

мінливості» та ін. (іл. 115). 

 



Іл. 115. Поширення Людини розумної з Африки по світу (шляхи 

міграції й кількість років тому) 

Методи дослідження генетичного складу популяцій використовуються в 

антропології для вивчення історичного походження та становлення людини 

розумної. 

Генетика популяції відіграє важливу роль в етології для досліджень 

поведінки організмів. Рівень генетичного поліморфізму вважається в 

популяційній генетиці важливим показником, від якого залежать еволюційна 

пластичність виду та його пристосованість до змін середовища. Як 

з'ясувалося, низький генетичний поліморфізм притаманний видам, у яких 

нечисленні, але великі й захищені нащадки, а високий — видам, у яких 

нащадки численні, дрібні й незахищені. Такий результат змушує по-новому 

оцінити еволюційну роль турботи про потомство. 

Знання закономірностей популяційної генетики дають ключ для розуміння 

еволюції споріднених груп у систематиці, полегшують пошуки вихідного 

спадкового матеріалу в селекції та вивчення спадкових захворювань людини 

у медицині тощо. 

Отже, дослідження генетики популяцій є актуальними й затребувані у 

багатьох галузях діяльності людини. 

У чому суть закону генетичної рівноваги? 

Математичну залежність між частотами алелів і генотипів в ідеальній 

популяції встановили одночасно у 1908 р. і незалежно один від одного 

видатний англійський математик Дж. Харді (1877—1947) і німецький лікар 

В. Вайнберг (1862—1937) (іл. 116). Ця закономірність відома як закон Харді 

— Вайнберга (закон генетичної рівноваги), який є основним законом 

генетики популяцій. 

 Іл. 116. Дж. Харді (ліворуч) і В. Вайнберг 



 

Частоти алелей і генотипів у популяції залишатимуться 

сталими з покоління в покоління за наявності певних умов. 

Рівняння Харді — Вайнберга: 

p (А) + q (а) = 1 (для визначення генетичної структури популяцій за частотою 

алелей); 

р
2
 (АА) + 2pq (Аа) + q

2
 (аа) = 1 (для визначення генетичної структури 

популяцій за частотою генотипів). 

У популяційній генетиці частоту домінантного алеля А позначають через р, 

частоту рецесивного алеля а — через q. За умови, що А i a — єдині алелі 

гена, р + q = 1 (або 100%). Формула (р + q)
2
= р

2
 + 2рq + q

2
 = 1 (або 100 %) є 

алгебраїчним виразом закону Харді — Вайнберга для двох алелів, де р — 

частота домінантного алеля А; q — частота рецесивного алеля а; р
2
 — 

частота домінантних гомозигот АА; 2pq — частота гетерозигот Аа; q
2
 — 

частота рецесивних гомозигот аа (іл. 117). 

 

Іл. 117. Схема отримання алгебраїчного виразу 

закону Харді — Вайнберга 

Популяція, в якій зберігається генетична рівновага, називається ідеальною 

популяцією. Умовами існування ідеальних популяцій є: 1) велика 

чисельність популяції; 2) вільне випадкове схрещування в популяції 

(панміксія); 3) відсутність мутацій; 4) відсутність добору за певною ознакою; 

5) відсутність генного потоку, тобто міграцій генів із сусідніх популяцій. 



Якщо порушується хоча б одна умова, то генетична структура популяції 

змінюється. 

У природі ідеальні популяції не трапляються, існують реальні популяції, в 

яких чисельність особин не буває нескінченно великою, вільне схрещування 

неабсолютне, відбуваються мутаційний процес, природний добір, міграції. 

Але це не зменшує цінності закону Харді — Вайнберга. Він визначає умови 

генетичної рівноваги популяції та умови, що її порушують. 

Отже, закон Харді — Вайнберга дає змогу визначити генетичну структуру 

популяції та тенденції зміни генотипів особин у популяціях під дією умов 

середовища. 

Яке значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості? 

Порівнюючи ознаки різних сортів культурних рослин і близьких до них 

диких видів, М. І. Вавилов (1887—1943) виявив багато спільних спадкових 

змін. Це допомогло йому сформулювати у 1920 р. закон гомологічних рядів 

спадкової мінливості. 

Генетично близькі види та роди характеризуються подібними 

рядами спадкової мінливості з такою правильністю, що 

вивчивши ряд форм у межах одного виду чи роду, можна 

передбачити наявність форм із подібними поєднаннями ознак у 

межах близьких видів чи родів. 

М. І. Вавилов зазначав, що гомологічні ряди часто виходять за межі родів і 

навіть родин. Короткопалість відмічено у представників багатьох рядів 

ссавців: у великої рогатої худоби, овець, собак, людини. Альбінізм 

поширений у всіх людських расах і спостерігається в усіх класів хребетних 

тварин. 

Основою гомологічних рядів є подібність фенотипів, що виникає як 

результат взаємодії однакових генів у генотипах особин різних популяцій. 

Теоретичною основою гомології рядів спадкової мінливості у близьких 



таксономічних груп є уявлення про єдність їх походження шляхом 

дивергенції під дією природного добору. 

Питання лікування і профілактики спадкових хвороб не можна розв'язати без 

дослідження на тваринах із спадковими аномаліями, які подібні до тих, що 

спостерігаються у людини. Багато патологічних станів, що їх виявлено у 

тварин, можуть бути моделями спадкових хвороб людини. Так, у собак 

спостерігається гемофілія, яка зчеплена із статтю. Для вивчення м'язової 

дистрофії слугують миші, велика рогата худоба, коні, епілепсії — кролі, 

пацюки, миші. Спадкова глухота існує у гвінейських свинок, мишей і собак. 

Вади будови обличчя людини, гомологічні «заячій губі» та «вовчій пащі», 

спостерігаються в лицьовому відділі черепа мишей, собак, свиней. 

Спадковими хворобами обміну, такими як ожиріння і цукровий діабет, 

хворіють миші. 

Отже, згідно із законом гомологічних рядів, вивчивши ряд форм у межах 

одного виду чи роду, можна передбачити наявність форм із подібними 

ознаками в межах близьких видів чи родів. 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Самостійна робота 8 

Розв'язування вправ з генетики на застосування закону Харді 

— Вайнберга 

Вправа 1. Проаналізуйте етапи розв'язування запропонованої задачі та 

сформулюйте до кожного з них відповідні дії. 

 



«В Європі на 20 тисяч населення припадає 1 людина з альбінізмом. Скільки 

відсотків людей є гетерозиготними носіями рецесивного алеля альбінізму?» 

Вправа 2. До складу популяції людей входять 9 % гомозигот АА, 49 % 

гомозигот аа і 42 % гетерозигот Аа. Визначте частоту алелів А і а в популяції. 

Вправа 3*. У популяції лисиць на певній території виявлено 9 991 рудих 

особин і 9 лисиць-альбіносів. Альбінізм кодується рецесивним алелем, а руде 

забарвлення — домінантним. Визначте генетичну структуру цієї популяції 

лисиць. 

 

Зразок розв'язування вправ з генетики на застосування закону 

Харді — Вайнберга 

Основні формули 

р
2
 (АА) + 2pq (Аа) + q

2
 (аа) = 1 

р + q =1 

Задача1. В популяції кароокі індивідууми становлять 51 %, блакитноокі – 

49%. Визначте процент домінантних гомозигот, гетерозигот 

Розв’язання.  

Частота рецесивних гомозигот – 49%, або 0,49. Частота рецесивного алеля      

q = 0,7. Частота домінантного алеля: p = 1 – q = 1 – 0,7 = 0,3. Частота 

домінантних гомозигот: p
 2
  (АА)= 0,32 = 0,09, тобто 9%. 

2рq (Аа) = 2  0,3  07= 0,42, або 42% 

 

Задача2. Альбінізм у жита – рецесивна ознака. Серед 84000 рослин виявлено 

210 альбіносів. Визначте відсоток гетерозиготних рослин.  

Розв’язання.  

Частота рецесивних гомозигот: 210/84000 = 1/400 = 0,0025. Частота 

рецесивного алеля: q
2
= 0,0025 =  0,05. Частота домінантного алеля:                                  

p = 1 – q = 1 – 0,05 = 0,95. Відсоток гетерозиготних рослин: 2pq = 2 (0,95  

0,05) = 0,095, тобто 9,5% 

 



10 клас  

18/03 

Тема. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, 

хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини. 

Д/з  

ЗМІСТ 

Які сучасні завдання медичної генетики? 

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА — це розділ генетики людини, що вивчає роль 

спадкових чинників у розвитку захворювань. Бурхливий розвиток 

молекулярної генетики, біології клітини, молекулярної біології розширив 

можливості медичної генетики щодо розуміння біохімічних та молекулярно-

генетичних процесів — основи спадкових захворювань. Сучасні медико-

генетичні дослідження особливо інтенсивно здійснюються на 

молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому рівнях за 

допомогою таких методів, як цитогенетичний, метод гібридизації ДНК, 

метод полімеразних ланцюгових реакцій, моделювання та ін. 

Основними сучасними завданнями медичної генетики є: 

• виявлення та опис спадкових захворювань, кількість яких збільшується. На 

сьогодні вже описано 2 200 аутосомно-домінантних, 1 420 аутосомно-

рецесивних, 286 зчеплених зі статтю генних та близько 800 хромосомних 

захворювань; 

• визначення ролі генотипу й чинників середовища в розвитку полігенних 

(мультифакторіальних) захворювань, якими є ішемічна хвороба серця, 

цукровий діабет, виразкова хвороба, гіпертензія тощо; 

• розшифрування природи великої кількості спадкових захворювань обміну 

речовин і розроблення ефективних методів профілактики й лікування 

(наприклад, непереносимість лактози, фенілкетонурія); 

• пізнання складної природи схильності до онкологічних захворювань та 

механізмів її реалізації; 

• розроблення дослідницьких програм й методик для розширення 

можливостей медико-генетичного консультування; 

• профілактика та виліковування спадкових хвороб за допомогою новітніх 

технологій зміни генів та методів генотерапії. 



Велику допомогу у вирішенні проблем медичної генетики надають 

лабораторні тварини. Так, створено тисячі різних ліній нокаутних мишей, 

кілька сотень з яких слугують модельними об'єктами для вивчення хвороб 

людини. «Нокаутна миша» — це мутантні миші, в яких вимкнено певні гени. 

Інактивуючи специфічний ген у миші хатньої (Mus musculus) та досліджуючи 

зміни її фенотипу, дослідники можуть зробити висновки щодо функції 

даного гена. Після розшифрування геному шпоркової жаби (Xenopus 

tropicalis) вчені виявили близько 80 % генів, подібних до тих, що 

відповідають у людини за виникнення спадкових захворювань (іл. 118). 

 

Іл. 118. Миша хатня і шпоркова жаба тропічна 

Сучасна медична генетика інтенсивно розширяє свої дослідження в різних 

напрямах: вивчення геному людини, мітохондріальна генетика, 

імуногенетика, генетика розвитку, клінічна генетика та ін. 

Отже, предметом медичної генетики є спадкові генні й хромосомні хвороби, 

вади розвитку та хвороби зі спадковою схильністю в людини. 

Як організовується медико-генетичне консультування? 

Медико-генетичне консультування — це процес, пов'язаний з вирішенням 

проблем, що призводять до появи або ризику появи спадкових захворювань у 

родині. Це своєрідна медична допомога і найбільш розповсюджена форма 

профілактики спадкових хвороб. 

Медико-генетичне консультування дає змогу лікарям не тільки діагностувати 

хворобу, а й надавати пацієнтам конкретні рекомендації щодо лікування. 

Згідно з отриманими результатами лікарі-генетики можуть направляти 

пацієнтів до спеціалістів вузького профілю, повідомляти їм про існування 

спеціальних дослідницьких програм (іл. 119). 



 

Іл. 119. Консультація лікарки-генетика молодій подружній парі 

Основними завданнями медико-генетичного консультування є: 1) 

встановлення діагнозу спадкового захворювання; 2) визначення типу 

успадкування захворювання; 3) розрахунок ступеня ризику повторення 

захворювання; генетичний ризик, що не перевищує 5 %, розцінюється як 

низький, до 20 % — як підвищений і понад 20 % — як високий; 4) пояснення 

змісту прогнозу; 5) спостереження і виявлення групи підвищеного ризику 

серед родичів; 6) поширення медико-генетичних знань серед населення. 

Медико-генетична консультація складається з чотирьох етапів: діагноз, 

прогноз, висновок, порада. При цьому необхідним є відверте і доброзичливе 

спілкування лікаря-генетика з родиною хворого. 

Отже, організація медико-генетичного консультування пов'язане з 

інформуванням людини про ризик розвитку спадкового захворювання, 

передачі його нащадкам, а також про діагностичні та терапевтичні дії. 

Якими є успіхи та перспективи генотерапії? 

Генотерапія — це лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів 

нормальними. Основою генотерапії є сукупність методів лікування 

спадкових, онкологічних, деяких вірусних захворювань шляхом внесення 

змін у генетичний апарат клітин пацієнтів з метою спрямованої зміни генних 

дефектів або надання клітинам нових функцій. 

Першим успіхом генотерапії став випадок виліковування дитини від тяжкого 

імунодефіциту за ферментом аденозиндезамінази. 14 вересня 1990 р. дівчинці 

було пересаджено власні лімфоцити із попередньо зміненим геномом. Згодом 

були здійснено чергові трансфузії генетично змінених Т-лімфоцитів і 

загальним результатом лікування стало значне поліпшення стану пацієнтки 

та її нормальний спосіб життя. 

У генотерапії виокремлюють такі види, як: а) соматична генотерапія — 

введення генів у соматичні клітини пацієнта; б) позаорганізмова генотерапія 

— введення генів у культивовані клітини і пересадка цих клітин пацієнтам. 

Залежно від способу введення ДНК у геном пацієнта генотерапія може 

відбуватися в культурі клітин (ex vivo) або безпосередньо в організмі (in 

vivo). 



Стандартна схема застосування генотерапії складається з декількох 

послідовних етапів: 1) створення генетичної конструкції; 2) вибір вектора для 

доставки в клітини-мішені (найчастіше це аденовіруси, бактеріофаги); 3) 

перенесення вектора й генетичної конструкції у клітини (за допомогою 

наночастинок або ліпосом); 4) оцінювання ефективності перенесення в 

умовах клітинних культур; 5) оцінювання ефективності на лабораторних 

тваринах; 6) клінічні випробування на людині. 

Нині у світі вже близько 400 проектів проходять клінічні випробування, 

серед яких проекти лікування муковісцидозу, гемофілії, імунодефіцитів, 

серпоподібно-клітинної анемії тощо. Одним із основних інструментів для 

сучасних генотерапевтичних проектів є біотехнологія редагування ДНК 

CRISPR/Cas9. Ця система редагування геному використовується для 

внесення змін у генетичний апарат, видалення чи редагування мутантних 

генів. Технологія CRISPR-Cas9 використовує фермент-«ножниці» Cas9, що за 

допомогою РНК-гіда розпізнає та розрізає ДНК у потрібному місці. За 

допомогою цієї системи розробляються технології для видалення ВІЛ з 

клітин живого організму, лікування хвороби Паркінсона, амаврозу Лебера, 

пухлин мозку, раку крові та ін. 

Отже, генотерапія стає одним із найважливіших інструментів медицини XXI 

століття. 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Самостійна робота 9 

Розв'язування вправ з медичної генетики 

Вправа 1. На схемі зображено родовід сім'ї з ознакою сивого пасма волосся. 

Визначте тип успадкування цієї ознаки і генотипи осіб: І — 1; ІІ — 2, 3 і 4; ІІІ 

— 2, 3 та IV — 1, 2. 

 

Вправа 2. Одна з форм шизофренії успадковується як рецесивна ознака. 

Визначте ймовірність народження дитини із шизофренією від батьків, які не 

мають цього захворювання, якщо відомо, що бабуся з боку батька і дід з боку 

матері мали це захворювання. 

Вправа 3. У людини ген, що спричиняє одну з форм спадкової глухонімоти, 

рецесивний відносно до гена нормального слуху. Від шлюбу глухонімої 



жінки з чоловіком, у якого нормальний слух, народився глухонімий хлопчик. 

Визначте генотипи всіх членів сім'ї. 

Завдання на зіставлення «Види терапії» 

Терапія — це комплекс заходів, спрямованих на усунення якого-небудь 

захворювання, полегшення його симптомів або відновлення після травми. 

Зіставте види терапії з відповідними чинниками лікування та отримайте 

термін, яким позначають у медицині процес оздоровлення, відновлення 

здоров’я. Чим генотерапія відрізняється від інших видів терапії? 

1 Апітерапія А1 Медичні п'явки 

2 Гірудотерапія А2 Лікарські рослини 

3 Аромотерапія І Холодні й гарячі камені 

4 Фітотерапія Н Запахи летких речовин 

5 Арт-терапія С Продукти бджільництва 

6 Стоун-терапія Ц Мистецтво й творчість 

7 Пелотерапія Я Лікувальні грязі 

1 2 3 4 5 6 7 

  
   

 
 

 

 

Які хвороби вивчає сучасна медична генетика? 

Сучасна медична генетика вивчає роль спадковості в розвитку патологічних 

станів або захворювань. Залежно від внеску спадковості й чинників 

середовища усі хвороби поділяють на: 1) спадкові (визначальна роль 

спадковості); 2) хвороби із спадковою схильністю (розвиток захворювання 

зумовлений взаємодією генотипу й середовища); 3) вроджені вади людини 

(хвороби, спричинені внутрішніми чи зовнішніми чинниками середовища, 

що виникають до народження). Зазначимо, що межа між цими групами є 

дуже умовною. Практично всі хвороби людини мають генетичну складову і 

певною мірою залежать від зовнішнього середовища. Досить часто ознаки 

захворювань є кінцевими варіантами проявів у нормі реакції нормальних 

ознак. 

СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ — спадкові розлади організму, пов'язані з 

порушенням генетичного апарату (генів, цілісності хромосом чи кількості 

хромосом). Суто спадковими хворобами є захворювання, причинами яких є 

зміни спадкового апарату — генні, хромосомні та геномні мутації. 

Відповідно до цього всі спадкові захворювання людини можна об'єднати у 



дві групи: генні та хромосомні. За локалізацією генів, які спричиняють 

розвиток спадкових захворювань, їх поділяють на ядерні та мітохондріальні. 

За участю генів у розвитку спадкових захворювань серед них виокремлюють 

моногенні та полігенні хвороби. Моногенні зумовлені дією одного гена, що 

зазнав мутації, а полігенні (мультифакторіальні) — визначаються дією 

множинних генів у комплексі із багатьма чинниками середовища. 

Хвороби із спадковою схильністю — це захворювання, для розвитку яких 

необхідна взаємодія внутрішніх спадкових та зовнішніх несприятливих 

впливів середовища. До цієї групи хвороб належать більшість захворювань 

людини, серед яких подагра, цукровий діабет, гіпертензія, виразкова хвороба, 

бронхіальна астма, шизофренія, епілепсія та ін. Спадкова схильність до 

хвороби також може мати моногенну або полігенну природу. 

Вроджені вади розвитку — стійкі структурні чи метоболічні зміни органів, їх 

частин чи ділянок тіла, що виходять за межі нормальних варіацій будови та 

порушують їх функції. Причини розвитку вад різноманітні — як зовнішні, 

так і внутрішні. Ними можуть бути мутації, вік батьків, ендокринні хвороби, 

порушення метаболізму, а також екзогенні чинники навколишнього 

середовища, що порушують ембріональний розвиток (окремі ліки, алкоголь, 

віруси). Залежно від причин усі вроджені вади розвитку поділяють на 

спадкові, екзогенні та мультифакторіальні. Найбільш важкими є вади 

розвитку ЦНС, серця, травної системи, нирок, а найпоширенішими — 

розщеплення верхньої губи та піднебіння, вивих стегна, клишоногість тощо. 

Спадковими вадами метаболізму є хвороби, пов'язані з порушенням обміну 

амінокислот (фенілкетонурія), вуглеводів (галактоземія), ліпідів (хвороба Тея 

— Сакса), неорганічних йонів (муковісцидоз). Прикладом уроджених 

неспадкових вад є талідомідний, сифілітичний, алкогольний і деякі інші 

синдроми. 

Отже, сучасна медична генетика вивчає хворобливі стани або захворювання, 

які найчастіше поділяють на спадкові хвороби, хвороби із спадковою 

схильністю та вроджені вади. 

Які основні групи та особливості спадкових захворювань? 

Серед загальної захворюваності населення спадкова становить 15—25 %. На 

сьогодні відомо близько 3 500 спадкових захворювань і їх кількість зростає. 

Спадкові хвороби поділяють на генні та хромосомні. 

Генні хвороби — спадкові хвороби, спричинені генними мутаціями. Ці 

хвороби передаються від покоління до покоління без змін і можуть бути 

домінантними аутосомними (полідактилія), рецесивними аутосомними 

(альбінізм), рецесивними зчепленими з Х-хромосомою (гемофілія, 

дальтонізм), зчепленими з Y-хромосомою (іхтіоз). Плейотропною дією 

одного гена пояснюється хвороба Марфана. Найпоширенішою спадковою 



патологією, що визначається генами, є короткозорість (міопія). Науковці 

встановили, що спадкова короткозорість наявна у 30 % представників 

європеоїдної раси і вражає до 80 % уродженців Азії (іл.120). 

 

Іл. 120. Основною причиною міопії є видовжена форма очного яблука 

Хромосомні хвороби — це спадкові хвороби, спричинені хромосомними та 

геномними мутаціями. Спільним для всіх хромосомних хвороб є множинні 

ураження й стійка сукупність симптомів, що називається синдромом. 

Хромосомні мутації здебільшого спричиняють тяжкі аномалії, несумісні з 

життям (наприклад, філадельфійська хромосома, синдром «котячого крику» 

(46,5-)), тому взагалі не успадковуються. Прикладами геномних мутацій є 

синдром Дауна (47, 21+), синдром Патау (47,13+), синдром Едвардса 

(47,18+), синдром Тернера (45, ХО), синдром Клайнфельтера (класичний 

каріотип 47, XXY) та ін. Найпоширенішою хромосомною хворобою є 

синдром Дауна, що визначається появою третьої зайвої хромосоми за 21 

парою (трисомія 21). Частота захворювання серед новонароджених становить 

1 : 700. Співвідношення хворих хлопчиків і дівчаток дорівнює 1 : 1. Частота 

захворювання дітей із синдромом Дауна залежить від віку матері. Після 35 

років суттєво зростає частота народження дітей із синдромом Дауна, а у віці 

45 років вона становить вже 1 : 12. 

Отже, основними групами спадкових захворювань є генні та хромосомні 

хвороби, причинами яких є генні, хромосомні та геномні мутації. 

Якими є заходи профілактики спадкових хвороб людини? 

Профілактика спадкових патологій може бути первинною, вторинною та 

третинною. 



Первинна профілактика передбачає попередження зачаття хворої дитини, яке 

забезпечують плануванням народження дітей та поліпшенням життєвого 

середовища людини. 

Планування народження дітей здійснюють за такими принципами: обрання 

оптимального репродуктивного віку, який для жінок становить 21—35 років; 

надто ранні або пізні вагітності збільшують ризик народження дитини із 

вродженою патологією; відмова від дітонародження у випадках високого 

ризику спадкової чи вродженої патології; відмова від дітородіння в 

близькоспоріднених шлюбах. 

Вторинну профілактику здійснюють шляхом припинення вагітності в разі 

високої вірогідності захворювання плоду. Його можна проводити тільки у 

відповідні терміни та за згодою жінки. Звичайно, припинення вагітності — 

не найкраще рішення, але лише воно можливе за більшості тяжких 

генетичних дефектів. 

Третинна профілактика полягає в корекції вияву аномальних генів, особливо 

успішна в разі хвороб зі спадковою схильністю. За її допомогою можна 

досягнути повної нормалізації або зниження ступеня вияву патологічного 

процесу. Здійснюють третинну профілактику як до народження (наприклад, 

резус-несумісність, галактоземія), так і після народження (фенілкетонурія, 

гіпотиреоз). 

Основою сучасної профілактики спадкової патології є теоретичні засади 

генетики людини та медицини, які дають змогу усвідомити: 1) молекулярну 

природу спадкових захворювань й механізми їх розвитку; 2) закономірності 

збереження мутацій у сім'ях та популяціях; 3) механізми виникнення мутацій 

у зародкових і соматичних клітинах. 

Отже, для запобігання спадковим захворюванням існують заходи первинної, 

вторинної й третинної профілактики. 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Самостійна робота 10 

Застосування знань 

Вправа 1. До якого типу мутацій (А — генні, Б — хромосомні, В — геномні) 

належать такі хвороби: 1) синдром Дауна; 2) синдром Патау; 3) 

короткозорість; 4) альбінізм; 5) синдром «котячого крику»; 6) синдром 

Едвардса; 7) «філадельфійська» хромосома; 8) муковісцидоз. 

Вправа 2. У людини дальтонізм (порушення колірного зору) кодується 

рецесивним геном, локалізованим у Х-хромосомі. Чоловік з нормальним 



колірним зором одружився з гетерозиготною за цією ознакою жінкою. Яка 

ймовірність народження в цій сім'ї дітей з дальтонізмом? 

Вправа 3*. У людини гемофілія — рецесивна, зчеплена з Х-хромосомою 

ознака. Альбінізм (відсутність пігментації) зумовлений аутосомним 

рецесивним геном. В одній родині, де чоловік та жінка нормально 

пігментовані та мають нормальне зсідання крові, народився син з обома 

аномаліями. Укажіть генотипи батьків. Якою може бути ймовірність прояву 

обох аномалій у другого сина? Якою може бути ймовірність народження 

наступного разу дівчинки з нормальною пігментацією та нормальним 

зсіданням крові? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 клас  

01/04 

Тема. Контрольна робота за темою «Спадковість і мінливість» (орієнтовні 

питання, які будуть запропоновані під час контрольного онлайн-тестування) 

Варіант І 

І. Завдання з вибором правильної відповіді (по 1 балу за кожну 

правильну відповідь) 

1. Схрещування, за якого батьківські особини різняться різними станами двох 

ознак, називається 

А моногібридним 

Б дигібридним 

В тригібридним 

Г тетрагібридним 

 

2. Укажіть об'єкт дослідження Т. Х. Моргана. 

А муха-дрозофіла 

Б горох посівний 

В морська свинка 

Г губка-бодяга 

 

3. Сукупність усіх особин популяції називається 

А генофондом 

Б фенотипом 

В генотипом 

Г біотопом 

 

4. Метод вивчення успадкування ознак, що полягає в схрещуванні організмів, 

які різняться певними станами ознак, називається 

А біохімічним 

Б гібридологічним 

В генеалогічним 

Г цитогенетичним 

 

5. Модифікації — це 

А спадкові зміни генетичного матеріалу 

Б реакції на зміну умов середовища 

В вікові зміни генотипу 

Г неспадкові зміни генотипу 

 

6. Укажіть роль мутацій для еволюції. 

А пристосування до умов середовища 



Б збільшення мінливості 

В самовдосконалення організмів 

Г зменшення мінливості 

7. Укажіть розщеплення за фенотипом при моногібридному схрещуванні 

гетерозиготних батьківських особин. 

А 3 : 1 

Б 1 : 2 : 1 

В 1 : 1 

Г 9 : 3 : 3 : 1 

 

8. Кросинговер — це 

А обмін ділянками гомологічних хромосом 

Б обмін ділянками негомологічних хромосом 

В обмін ділянками аутосом 

Г злиття хромосом 

 

9. До хімічних мутагенів відносять 

А віруси 

Б температуру 

В ультрафіолетові промені 

Г алкалоїд колхіцин 

 

10. У гарбуза білий колір плодів домінує над жовтим. Визначте колір у F1 при 

схрещуванні гомозиготних особин з білим і жовтим кольорами. 

А усі білі 

Б усі жовті 

В 50 % — білі, 50 % — жовті 

Г 75 % — білі, 50 % — жовті 

 

11. Скільки алельних генів, що визначають групи крові системи АВ0, є в 

зрілій статевій клітині людини? 

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

Д 6 

 

12. Із запропонованих понять укажіть одне, зайве за значенням. 

А генні мутації 

Б хромосомні мутації 

В соматичні мутації 

Г геномні мутації 

 

 

ІІ варіант 



(1-4 завдання: 1 правильна відповідь – по 0,5 бала) 

 

1.  Автор закону зчепленого успадкування: 

A. Г. де Фріз   Б. Г. Мендель    B. Т. Морган  Г. А. Вейсман. 

 

2. Який метод генетичного дослідження використовують лікарі-генетики, 

щоб спростувати в дитини діагноз «синдром Дауна»?  

А. Цитогенетичний   Б. Близнюковий    В. Генеалогічний   Г. Біохімічний 

 

3. При аналізуючому схрещуванні для визначення генотипу особини  її 

схрещують з іншою особиною, яка: 

А. Має бути гетерозиготною 

Б. Може мати будь-який генотип 

B. Має бути гомозиготною за рецесивною ознакою 

Г. Має бути гомозиготною за домінантною ознакою 
 

4.  Алельні гени розміщені: 

A. В одній хромосомі. 

Б. У різних хромосомах. 

B. У відповідних ділянках гомологічних хромосом. 

Г. У різних ділянках гомологічних хромосом.                                                                  

 

5. У чоловіка та його сина інтенсивно росте волосся на краю вушних раковин 

(гіпертріхоз  вушної  раковини).  Це явище спостерігалося також у батька та 

діда чоловіка. Який тип успадкування зумовлює гіпертріхоз? (2 бала) 

А. Аутосомно-рецесивний   Б. Зчеплений з Y хромосомою                                    

В. Х – зчеплений домінантний   Г. Х – зчеплений рецесивний                                            

 

6. Які можливі групи крові дітей, якщо в їхніх батьків ІІ (А) та ІІІ (В) групи 

крові, а в обох дідусів — І (0): (2 бала) 

 А.  І, ІІ   Б. І, ІІ, ІІІ, ІV   В. І, ІІ, ІІІ  Г. ІІ, ІІІ                                                                        

 

7. Схрещування двох морських свинок із хвилястою шерстю дало 12 свинок 

із хвилястою шерстю і 4 — із гладенькою. Яка частина свинок із хвилястою 

шерстю виявиться гомозиготною за цією ознакою? (2 бала)  

 

8. Позначити кількість типів гамет у поданих генотипах (2 бала).   

 

1 ААВвСС ? 

2 ААВВсс ? 

3 АаВвСс ? 

4 АаВвсс ? 

 

Окреме завдання (1 бал за кожне визначення) 



Дати визначення термінів:  

Генетика, генетичний код, спадковість, інтрон, гомозигота, гемізигота, 

генотип, закон однотипності гібридів першого покоління, закон розщеплення 

спадкових ознак у нащадків гібрида, гібридизація, плейотропія, неповне 

домінування. 

 

 

ІІІ варіант 

(1-4 завдання: 1 правильна відповідь – по 0,5 бала) 

1. Зіставлення процесів, що відбуваються з хромосомами під час мітозу                               

та запліднення, з  процесами, що відбуваються з факторами (генами) під час 

успадкування ознак,  встановлених Г.Менделем, було покладено в основу?  

А. Правила чистоти гамет  Б. Першого закону Менделя 

В. Хромосомної теорії спадковості    Г. Мутаційної теорії 

 

2. Автор закону однотипності гібридів першого покоління: 

A. Г. де Фріз    Б. Г. Мендель  B. Т. Морган  Г. А. Вейсман. 

 

3. Які з наведених мутагенів належать до фізичних?  

 А.  Формальдегід  Б. Температура   В. Газ іприт  Г. Колхіцин 

 

4. Що таке ген? 

 А. Молекула ДНК  Б. Локус хромосоми  В. Ділянка молекули ДНК  Г. Мутон 

 

4. У помідорів нормальна висота (А) і червоний колір плодів (B) домінантні  

ознаки, а карликовість і жовтоплідність — рецесивні. Які плоди будуть у 

рослин, отриманих унаслідок схрещувань: 

а) AAвв x aaBB 

б) Aa x Aaвв 

в) AaBв x aaвв? 

 

5. В сім’ї, де в батька ІV група крові, а у матері – ІІ група, народилося                       

4 дітей з І, ІІ, ІІІ, ІV групами крові. Судмедекспертиза встановила, що один з 

дітей позашлюбний. Встановіть генотипи батьків, та визначте, яка група 

крові у позашлюбної дитини (2 бала). 

 

6. У жінки виявлено альбінізм і дальтонізм. Вона буде? (2 бала) 

А. Гетерозигота за двома ознаками   Б. Домінантна дигомозигота 

В. Рецесивна дигомозигота   Г. Гомозигота з альбінізму і гетерозигота                                   

з дальтонізму 

7. Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова.                                

У батька нормальний слух, у матері — також, але вона має рецесивний алель 



глухоти. Яка ймовірність народження у них дитини з обома хворобами, якщо 

батько гетерозиготний за обома генами? (2 бала) 

 

8. У якому розщепленні за фенотипом може бути 9:3:3:1 (2 бала) 

 

А АаВв х АаВв 

Б АаВв х аавв 

В АаВв х ааВв 

Г ААвв х ааВВ 

 

Окреме завдання (1 бал за кожне визначення) 

Дати визначення термінів:  

Ген, геном, мінливість, оперон, локус, гетерозигота, алель, фенотип, 

гібридологічний аналіз, закон чистоти гамет, закон незалежного 

комбінування спадкових ознак, повне домінування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


