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              Популяциялардың генетикалық  
құрылымын, оның  динамикасына  
әртүрлi факторлардың әсерiн, яғни, 
генетикалық  процесстердi популяциялық  
/түрлiк/  деңгейде популяциялық генетика 
саласы  зерттейді. 

 Биологиялық  түр – белгілі  бір  ареалда 
мекендейтін, морфологиялық, 
физиологиялық, генетикалық  ұқсас,  
өзара  еркін  шағылысатын   және  өсімтал  
ұрпақ  беретін даралар  жиынтығы. 

            

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 

 

 

 

Түрдің  негізгі   кретерийлері:  

1) Репродуктивті  не  генетикалық  изоляция – бір  түрге  
жататын  даралар  тек  өзара  шағылысады және  баста  
түр  особьтарымен шағылыспайды; 

2) Морфологиялық  - бір  түрге жататын  даралардың 
құрылысы  ұқсастығы; 

3) Физиологиялық - бір  түрге жататын  дараларындағы  
физиологиялық  процесстердің  ұқсастығы; 

4) Биохимиялық - бір  түрге жататын  дараларының зат  
алмасу  процестерінің, белоктары  мен  ферменттерінің 
ұқсастығы 

5)  Этологиялық - бір  түрге жататын  даралардың   
қимыл  әрекеттерінің ұқсастығы 

6) Экологиялық- бір  түрге жататын  даралардың  

     тіршілік  ортасының ұқсастығы 

7) Географиялық – түр  дараларының  белгілі  
территорияда  бірдей  орналасуы не таралуы 
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 Бір  түр  даралары  мекендейтін  

аймақтарында  біркелкі  орналаспайды,  

осыған  байланысты олар  бір  бірінен  

шектелген  кіші  бірліктер  түзеді, оларды  

популяциялар  деп  атайды.  

 

Популяция /французша  population - 

түрғын/ - ұзақ  уақыт  белгiлi   бiр 

территорияда  мекендейтiн  және  өзара  

еркiн  шағылысып,  өсімтал  ұрпақ  беретін 

бір  түрдiң  дараларының  жиынтығы.  
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Әуезханқызы 



     

 Популяция  эволюцияның элементарлы 

бiрлiгi болып  табылады.  

 Популяцияның  гендерінің  жиынтығы   генофонд  

деп  аталады.  Популяциялар  генофондтары  түр  

генофондын  құрайды.  

 Бір  түр  дараларында  әртүрлі  генотиптер болады 

(АА, Аа, аа), яғни генетикалық полиморфизм тән.  

 Таза  линиялар-  тек  бір текті  гомозитоталы  

даралар  жиынтығы,  оларда  сұрыпталу  

жүрмейді, сұрыпталу  тек  популяцияларда  

жүреді.   
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    Өзара  еркін  некелесетін  және  ортақ  
территорияда  өмір  сүретін  адамдардың  
жиынтығын  адам  популяциясы деп 
атайды.  

 

       Адам  популяциясы,  кез-келген  
басқа   популяция сияқты 
демографиялық (экологиялық) және  
генетикалық сипаттамалармен  
сипатталады.                              

 
Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 

Демографиялық  сипаттамалары: 

 
1. Популяция  саны /мөлшерi/; 

2. Туылу  көрсеткiшi;  

3. Өлiм  көрсеткiшi; 

4. Популяцияның  жастық  және  

жыныстық  құрамы; 

5. Экономикалық күйi; 

6. Өмiр сүру  салты. 

 Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



  Популяция  саны /мөлшерi/. Адамдардың  
санының  өсуінің  жылдамдау  кезеңдері  
адамзаттың  маңызды жетістіктерімен: жер  
өндеудің  дамуы, индустриализация, ғылыми-
техникалық революция  эрасымен және т.б.  
сәйкес  келеді.  

 Қазіргі  кезде  планетамыздағы  адамдар  саны 
6 млрд.-тан  астам  және  жылдан  жылға  
көбеюде.  

 Популяция  саны  популяцияның орналасқан  
территория  мөлшеріне, өлім  және  туылу 
санының арақатынасына, жастық  және  
жыныстық құрамына, осы  популяцияның  
экономикалық жағдайымен, өмір сүру 
салтына және т.б.  тәуелді. 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



  Туылу көрсеткiшi – бұл  бiр  жыл  iшiнде  

не  басқа  уақыт  бiрлiгi  арасында   бiр  

жүз  не  мың   адамға  келетiн 

нәрестелердiң  орташа  саны.  

  Өлiм  көрсеткiшi – бұл  бiр  жыл  iшiнде  

не  басқа  уақыт  бiрлiгi  арасында   бiр  

жүз  не  мың   адамға  келетiн қайтыс  

болған не мерт  болғандардың орташа 

саны.  
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Әуезханқызы 



Жастық құрам  популяция  үшін  өте  

маңызды болып  табылады. 

      Популяцияның генетикалық  

құрамының қалыптасуына  

репродуктивті  кезеңнің  20  жастан 40  

жасқа  дейінгі  адамдар  қатысады. 

Қазіргі  кезде адам  популяциядарында  

өмір  сүру  ұзақтығының өсуі, ғылыми-

техникалық прогресске және  

медицинаның  дамуына  байланысты  

егде   кісілердің санының  артуы  

байқалады.  
Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



   Популяцияның жыныстық  қүрамы 

жыныстың  үш деңгейінің арақатынасымен 

сипатталады: бірінші реттік – ұрықтану 

кезі, екінші реттік-  туылу кезі: 100 қыз  

балаға 106 ұл  туылады; үшінші  реттік – 

ересек  кезі: 17-18  жаста  жыныстық  

арақатынас 1:1  болады,  50  жасқа  жақын 

ер  кісілер  саны  100  әйелге  85  ер  кісі  

болып  азаяды, ал 70 жасқа  жақын    

арақатынасы 2:1 болып, 100 әйелге 50 ер  

кісі  болып  өзгереді.     

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Демографиялық  көрсеткiштер адамзат  

популяцияларының  генофондына  некелер  

жүйесі  арқылы маңызды  әсер  етедi. 

 
 Өзара  туыс  емес даралар  арасындағы некелер  

аутбридинг деп  атайды. 

 Популяцияда даралардың  еркін  некелесуiн  
панмиксия деп атайды.   

 Некелер  кезейсоқ  емес, яғни  белгiлi  генотиптi 
/ұқсас не  әртүрлi/ даралар некелессе, мұндай 
некенi таңдамалы /ассортативтi/  некелесу  
деп айтады.  

 Жағымды таңдамалы некелер 

 Жағымсыз  таңдамалы  некелер 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Популяция  типтері 

      Популяциядағы  даралар  саны  
бойынша; 

1) Үлкен  адам  популяциялары – 4  
мыңнан  жоғары адамдар  бар  
популяциялар; 

2) Кіші  адам  популяциялары  екіге  
бөлінеді: 

    -   демдер   

    -  изоляттар 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Таңдамалы  некелесудiң ерекше көңіл  

аударатын  түрi - инбридинг, жақын  

туыс  даралар  арасындағы некелесу.  

 

Инбридинг  ұрпақтарының  

бейiмделушiлiк  қабiлетiнiң  төмендеуiне 

алып  келедi,  мұның  салдарынан  

ағзаның    өсiмтал  ұрпақ беру,  

тiршiлiкке қабiлеттiлiгi  және  ауруларға  

төзiмдiлiгi  нашарлайды.  

 Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 Бірінші  дәрежелі  туыстар  арасындағы (ата -

аналары  мен  балалары, не  аға  және 

сiңлiлерi)  некелер  қандас не  инцесттiк  неке  

деп  аталады.  

 Көпшiлiк  адамзат  орталарында   мұндай  

некелерге  тиым  салынған,  алайда  египеттiк  

фараондардың   династияларында  бұл  неке  

түрi  жиi  кездескен.   

 Инцесттер, инбридингтер  тәрiздi, 

гомозиготтардың  жиiлiгiнiң  артуына  және  

гетризиготтардың  жиiлiгiнiң  төмендеуiне  

алып  келедi, осыған  сәйкес дене  және  ақыл  

кемiстiктерiнiң,  әр түрлi  аурулардың  дамуын  

жоғарлатады.  Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Демдер – халық  саны 1500 –ден 4000 адамға  

дейін  жететін  популяциялар.  Олар   туыстық  

некелердің  жоғары  жиілігімен 80-90 %, басқа  

популяциялардан  гендер  ағымы 1-2 %  

құрауымен сипатталады.  Ұрпақ  сайын 

тұрғындарының  табиғи  өсуі 20 % құрайды. 

 

 Изоляттар– халық  саны 1500   дейін  жететін  

популяциялар, мұнда   туыстық  некелердің  

жиілігі 90 % аса, басқа  популяциялардан  гендер  

ағымы 1% аз, ұрпақ  сайын тұрғындарының  

табиғи  өсуі  25 %. 

    

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Адам  популяцияларының  көпшілігін  
ірі  популяциялар  құрайды.  

 

Идеальды популяцияларға   халық  
санының  көп  болуы,  панмиксия жүруі,  
мутацияның,  изоляцияның,  
миграцияның  және  табиғи  
сұрыпталудың   болмауы  тән. Табиғатта  
мұндай  популяциялар  жоқ. Саны  
жағынан  үлкен реальды  ірі   
популяциялардың  сипаттамасы  
идеальды  популяцияларға  жақын  
болады.    

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 Идеальды (ірі)  популяциялар Харди- Вайнберг  
заңына  бағынады.  

 Популяциялық  генетиканың  негізгі  түсініктері -  
гендер  және  генотиптер жиынтығы. 

 Харди-Вайнберг  заңы  бойынша   
элементарлық   эволюциялық  процесстер,  яғни  
мутация,  сұрыптау,  миграция  және  гендер  
дрейфі  жүрмеген жағдайда   гендердің  жиілігі  
ұрпақтан  ұрпаққа  өзгермеген  күйде  қалады,  
сонымен  бірге  егер  шағылысу  кездейсоқ  
болса,  онда  генотиптердің жиілігі  гендердің  
жиілігінің  жәй /квадраттық/ 
арақатынастарына  байланысты.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Харди-Вайнберг  заңын  1908  жылы   бір  

біріне   тәуелсіз  Англияда  матиматик  

Г.Харди  және  Германияда  дәрігер  

В.Вайнберг  ашқан.  

 (p +q) 2 = 1 

  p2 + 2pq + q2 = 1,  

 мұнда 

  q2-рецессивтi гомозиготтардың жиiлiгi   

  p2-доминантты гомозиготтардың  жиiлiгi  

 2pq-гетерозиготтар жиiлiгi.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Харди-Вайнберг  заңының  

маңызы 

 Медициналық  генетикада  бұл  заң  
патологиялық  ген бойынша  популяцияға  
талдау  жүргізуге  қолданылады.  

 Популяциядағы фенотипі  бойынша  
ажыратылмайтын  гомозиготтар  АА  мен  
гетерозиготтардың Аа жиілігін анықтауға  
болады.   

 Популяциядағы  тұқым  қуалайтын  
аурулардың  таралу  ерекшеліктерін  зерттеу  
келесі  ұрпақтарда  олардың  жиілігін  
болжауға  мүмкіндік  береді. 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Популяциялардың генетикалық 

сипаттамалары 

 Генофонд; 

 Тұқым  қуалайтын көптүрлiлiк 

/генетикалық  гетерогендiк, не       

полиморфизм/; 

 Генетикалық бiрлiк. 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 Популяцияның  барлық  ағзаларының  
генотиптерін түзетiн аллельдерінің  
жиынтығы генофонды түзеді. 

 Генетикалық  полиморфизм деп популяцияда 
бірмезгілде бірнеше  генотиптердің  болуын 
айтады.  

 Мысалы,  АВО  жүйе  бойынша  қан  
топтарының  тұқым  қуалауы, жыныстық  
диморфизм.  

 Популяциялардың  генетикалық алуан 
түрлiлiгi   әр  түрлi  факторлардың 
/демографиялық, эволюцияық, генетикалық, 
әлеуметтiк-экономикалық, геогрфиялық  
және  басқа /   олардың  генетикалық  
құрылымына /генофондына/  үздiксiз  әсер 
етуiмен  түсiндiрiледi.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Генетикалық  полиморфизм 

 Полиморфизмнің  екі  түрін  ажыратады:  

 - Баланстық 

 - Адаптациялық.  

 Баланстық полиморфизм гетерозиготалық  

особьтардың  сақталуына бағытталған, 

популяцияның  генетикалық  гетерогендігіне,  

тарихи  даму  жолында эволюциялық  

икемлікке  алып  келеді. Тұрақты орта  

жағдайында бір  популяцияда  бірнеше 

формалардың бірге  кездесуін  қамтамасыз  

етеді. Мысалы:  А, В, АВ, О қан  топтары. 

    
Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Генетикалық  полиморфизм 

Адаптациялық  полиморфизм генотиптің 

белгілі  бір  түрінің сыртқы  орта  

факторларының  әсерімен  байланысты 

бейімделіп, сақталуына алып  келеді. 

  Адаптациялық  полиморфизм  және  

географиялық  изоляция  адамзат  

нәсілдерінің пайда  болуына  жағдай  

жасайды. 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Популяциялардың генетикалық  бiрлiгi 

 Популяцияның генетикалық  бірлігі 
панмиксиямен  сақталады.   

 Еркін  некелесу  жағдайында  келесi  
ұрпақтардың  генотиптерi  үшiн  аллельдер  
көзi популяцияның  барлық  генофонды  
болып  табылады.  

  Генетикалық   бiрлiк  сонымен  бiрге  
популяцияның   тiршiлiк  жағдайы    
өзгергенде  жалпы  генетикалық  жүзеге  
асырылуымен  көрiнедi,  бұл  түрдiң  
сақталуына  және  жаңа  түрлердiң  пайда  
болуына  алып  келедi.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Генетикалық  бірлік 

 Адамзаттың  таң қаларлық  генетикалық  

бірлігі мт-ДНҚ  зерттеу нәтижелері арқылы 

анықталған. Уилсон  және  оның  

қызметкерлері (80-ші  жылдары) кез келген  

кездейсоқ  таңдап  алынған адамдарда  нәсіліне  

тәуелсіз мт-ДНҚ  нуклеотидтік  қатарлары   

0,36 % ғана  өзгеше  болады, ал  сүт 

қоректілердің басқа  түрлерімен 

айырмашылығы  3-30 еседен  асады.   

 
Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Элементарлық эволюциялық  

факторлар 

 Популяциялардың  генетикалық  құрамын  

өзгеруіне  алып  келетін  процесстер элементарлы  

эволюциялық факторлар (автоматталынған  

генетикалық  процестер)  деп  аталады. 

 

  Оларға: мутациялық  процесс, миграция (орын  

ауыстыру), изоляция (оқшалану),  гендер  

дрейфі,  табиғи  сұрыпталу  жатады.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Мутациялық  процесс 

 Мутацияның эволюциядағы ролін,  табиғи  

популяцияларда үздіксіз  жаңа  мутациялар  

пайда  болатынын  С. С. Четвериков  ашқан.  

 Мутациялар   жаңа  аллельдердің  пайда  

болуына,  олардың комбинациясына  және  

популяцияның гетерозиготалы  күйге  

ауысуына алып келеді,  бұл генетикалық  

әртүрліліктің  себебі  болып  табылады.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Миграция 

 Жаңа  гендер  популяция  генофондына басқа  
популяциялардан иммигранттар  алып  келген  
гаметалар  түрінде  қосылып  отырады.  Бұл   
жаңа  гендердің  қосылу  процессі  гендер  
ағымы  деп  аталады.    

 Миграция   ұлтаралық  және  нәсіларалық  
некелердің  үлесінің  жоғарлауына,  нәсілдік  
айырмашылықтың  жойылуына, 
популяциялардың  гетерогендігіне 
(әртүрлілігіне) алып  келеді.  Бұл  жағдайда    
тұрғындар  көшкен  популяцияның  да,  
сонымен  бірге  көшіп  келген  популяцияның 
да  гендік  құрамы өзгереді.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Изоляция (оқшаулану) 

  Адам  популяцияларында  изоляция: 

 географиялық,  

 нәсілдік,  

 діни,  

 ұлттық,  

 экономикалық және т.б. себептерден 
пайда  болуы  мүмкін.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Изоляция (оқшаулану) 

 Оқшаулану негізінде туыстық некелер  жиілігі  
жоғарлайды,  еркін  некелесу  шектеледі,  бұл  
өз  кезегінде   жасырын  зиянды  рецессивті  
гендердің   гомозиготалы  күйде  жарыққа  
шығуына  алып  келеді.  

 Кіші популяцияларда  тұқым  қуалайтын  
аурулар,  туа  пайда болған  ақаулықтары  бар  
балалардың  туылу  жиілігі,  өлі  туылу, т.б.  
жоғарлайды.  

  Қазіргі  кезде  де ірі  қалаларда изоляттар  кездеседі.  

      Европада  резус-теріс  адамдар  саны -  14 %, ал   

      Жапонияда – 1% 
 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Гендер  дрейфi 

 Кіші  популяциялардағы  гендер  жиілігінің  
кездейсоқ  ауытқулары.  Табиғи сұрыптаудың  
әсерінен  және  олардың  селекциялық  
құндылығынан  тәуелсіз  кіші  популяцияларда  
аллельдер  жиілігінің  кездейсоқ  өзгерістері  
гендер  дрейфі деп  аталады.  

 

  Гендер  дрейфінің  нәтижесінде  кейбір  
адаптивті  аллельдер популяцияларда   жойылып,  
ал  аз  бейімделген  және  тіпті патологиялық  
аллельдер  кездейсоқ  себептерге  байланысты   
популяцияда  жоғары  концентрацияда  жиналуы  
мүмкін.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 Сонымен, гендер  дрейфінің  медицина  үшін  маңызы  
зор, бұл  жер  шарында кейбір  тұқым  қуалайтын  
аурулардың біркелкі  емес  таралуын түсінуге  
мүмкіндік  береді. 

 Мысалы,  изоляция  және  гендер  дрейфімен 
еврей-ашкеназийларда фенилкетонурияның аз, ал 
Тея –Сакс  ауруының  жиі  кездесуін  түсіндіруге  
болады.  

 Жанұяларда тек қыздардың туылуына  
байланысты фамилияның  жоғалуы. 

 

 Сонымен,  гендер  дрейфі  гомозиготалықтың  
артуына,  гетерозиготалықтың төмендеуіне алып  
келеді.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



   1775 жылы  Атлант мұхитының Пингелап атолла  

тұрғындарынан   тайфуннан  кейін  тек  30 шақты  

адам  тірі  қалған.  Мұндай популяция  санының  күрт 

азайып,  содан  соң тез  көбеюі бөтелке мойны  әсері  

деп  аталады.   

   Қазіргі  кезде атоллада 1600  аса  адам  тұрады. 

Олардың  5 % аутосомно-рецессивті  көз  ауруы – 

ахроматопсия гені бойынша гомозиготтар.  Тайфуннан  

соң  тірі  қалғандардың  бірі  тайпа  көсемі 

ахроматопсия гені бойынша гетерозиготалы  болған  

деп болжанады. Барлық осы  жердегі  аурулар  осы 

көсемнің  ұрпағы болып  табылады. Мұндай 

феноменді   бастама  әсері деп  атайды.  

 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Табиғи  сұрыптау 

 Бұл  ағзалардың генетикалық  
әртүрлілігін  қамтамасыз  ететін,  
олардың  әр  түрлі өмір  сүру  
жағдайларына  бейімделуіне мүмкіндік 
беретін  басты  эволюциялық  фактор.  

   Нәтижесiне байланысты табиғи 
сұрыптаудың үш  түрін  ажыратады: 

  стабилизациялаушы /тұрақтандырушы/, 

  қозғалушы  /бағытталған/  

 дизруптивтi /бөлушi/  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Тұрақтандырушы  сұрыптау 

 популяцияда  фенотиптiң  не  белгiнiң  

орташа  вариантын сақтайды.    

 Тiршiлiк ортасының  жағдайы  

салыстырмалы  тұрақты  болған  

жағдайда  осы  сұрыптау  нәтижесінде  

эволюцияның  алдыңғы  нәтижелерi  

сақталады.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Қозғалушы /бағытталған/ сұрыптау 

 фенотиптiң  белгiлi  бiр  бағытта  бiртiндеп  

өзгеруiн  қамтамасыз  етедi,  бұл   осы  

белгiнiң    орташа  мәндерiнiң   не  көбеюiмен  

не  азаюымен  көрiнедi.   

 Тiршiлiк  ортасының  жағдайы   өзгергенде 

осы  сұрыптау  нәтижесінде   осы  ортаға  

сәйкес  фенотип  сақталады. 

 Бағытталған сұрыптау  жасанды  

сұрыптаудың негiзiн  құрайды.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Дизруптивтi /бөлушi/   сұрыптау 

   Шеткi  варианттарды  сақтап,  аралық   

немесе  орташа варианттарды  жояды. 

Сұрыптаудың  дизруптивтi  түрi  

популяцияны белгiлi  бiр  белгi  бойынша  

бiрнеше  топқа  "бөледi".  Ол  популяцияда  

генетикалық  полиморфизмдi  қолдайды.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 Табиғи  сұрыптаудың  адам  популяциясында  
түр  түзу  қызметі  жоғалған,  алайда  оның  
белсенділігі  адам  популяциясында  жоғары - 
ол  онтогенездің  барлық  сатысы  деңгейінде  
әсер  етеді: 

 Барлық  ұрықтардың 50 % спонтантты  
түсіктер 

 Өлі  туылатындар – 3 %; 

 Ерте  балалық  шақта өлім -  2 % 

 Тұрмыс  құрмайтындар – 20 % 

 Баласыз некелер (бедеулігі) – 10 % 

         Яғни адамдардың  75% келешек  ұрпақтың  
генофондына үлесін  қоспайды. 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Адам  популяцияларындағы  табиғи  

сұрыпталудың  әсерлері 
 А) Гомозиготтардың  пайдасына  гетерозиготтарға  

қарсы  сұрыпталу (резус фактордың тұқым  қуалауы)  

                      P                             ♀   dd   x    ♂  DD     

                     G                                       d             D 

                     F1                                              Dd 

 Резус (-)  әйелдің (dd) ресус (+)   ұрықпен (Dd) жүктілігі  
кезінде  босану  кезінде  бала  жолдасының (плацента) 
бүтіндігінің  бұзылуында  ұрық  эритроциттері  ана  
ағзасына еніп,  оны  иммунизацияландырады. 

  Келесі  ресус (+)  ұрықпен (Dd) жүктілікте резус-
антиденелер  бала  жолдасы  арқылы  ұрық ағзасына  
енеді  және  оның  эритроциттерін  бұзады.  

  Бұл нәрестені  өлімге  алып  келуі мүмкін  не  
гемолитикалық  ауру  дамиды  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 
Адам  популяцияларына әсер  ететін  табиғи  

сұрыпталу  типі -  тұрақтандырушы  сұрыпталу 

    Тұрақтандырушы сұрыптау  ұрпақтан  ұрпаққа  
популяцияның фенотиптік  тұрақтылығын  қамтамасыз 
етеді. 

 
   Мысалы: әдебиеттер  мәліметтері  бойынша нәрестенің  

орташа  салмағы  3,6  кг. Салмағы  осыдан  төмен  не  
жоғары нәрестелер арасында  өлім бірнеше  есе  жоғары  
болады.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



 Б) Гетерозиготтардың  пайдасына  
гомозиготтарға   қарсы  сұрыптау 
(орақтәрізді жасушалы  анемия мысалы) 

  Hb A HbA – қалыпты, безгек  ауруымен  
аурыады,  өлімі  ұшырауы  мүмкін. 

HbS HbS – гомозиготтар, ерте  қайтыс  
болады 

HbA HbS  - гетерозиготтар,   безгек  
ауруына  тұрақты эндемиялық  тропикалық  
аймақтарда  тіршілік  қабілеті жоғары. 

Бұл  жағдайда  гомозиготтар  жойылып,  
гетерозиготтар  сақталады. 

 Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Генетикалық  жүк 

 Ортаның  мутациялық  факторлары  

гетерозигота  түрінде  жасырынған  өзгерген  

гендер  санының  көбеюіне  алып  келеді.  Бұл  

адам  денсаулығына  және  өміріне  қауіпті  

рецессивті  мутациялардың   жасырын  көлемі  

генетикалық  жүк  болып  табылады.  

 Көптеген  рецессивтi мутациялар  

гетерозиготалы ағзалардың  фенотипiне  әсер  

етпейдi, алайда  олар  популяциялардың  

генофондында  сақталып,  тұқым  қуалайтын 

өзгергiштiктiң  қорын  қүрайды.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Генетикалық  жүк 

Адам  популяцияларында 5 % дейін генетикалық  кемістікпен  

ұрпақтардың  дүниеге  келуі  генетикалық  жүкпен  түсіндіріледі. 

  

Генетикалық  жүктің  бірнеше  типтерін  ажыратады (Brues, 1969; 

Crow, 1970): 

-  мутациялық  жүк 

-  сегрегациялық  жүк 

-  «өз орнында  емес" даралармен байланысты  жүк 

-  субституциялық  жүк. 

     

   Генетикалық  жүктердің бұл  типтері  табиғи  сұрыпталудың  

әртүрлі  түрлерімен  байланысты. 

 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Генетикалық  жүк 

           Мутациялық  жүк – мутациялық  процесстің  

қосымша өнімі. Бұл  процесс тұрақтандырушы  

сұрыпталумен  жойылуы  тиіс зиянды  

мутациялардың пайда  болуына  әкеледі.  

 

             Сегрегациялық жүк гетерозиготтардың  

бвсымдылығы  байқалатын  популяцияларда  

кездеседі. Бұл  жағдайда популяцияның орташа 

бейімділігін төмендететін әр  ұрпақ  сайын бейімділігі  

төмен  гомизиготтар жойылады. 

 

         

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Генетикалық  жүк 

                   «Өз орнында  емес" даралармен байланысты  

жүк  тіршілік  ортасы  біртекті  емес  полиморфты  

популяцияларда  кездеседі,  мұнда  кейбір  даралар  

өзінің  арнай  нишасы (орнынан) шығып  қалады. Бұл  

жағдайда  тұрақтандырушы  сұрыптаудың  әсеріне  

ұшырайды . 

  

     Бағытталған   сұрыптау субституциялық  жүкті  

тудырады. Ескі  аллельдің  жаңа  аллельмен  ауысуы  

ескі  аллельді  дараларды генетикалық  өлімге  

ұшыратады. 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Генетикалық  жүктің  алдын  алу 

Бірінші  реттік  алдын  алу – ауру  баланың  туылуын алдын  алу 
  - ана  жасын  ескере  отырып, бала  тууды  жоспарлау 
  - тұқым  қуалайтын  патологияның  жоғары  қаупі  
  - туыстық  некеде гетерозиготтық  тасымалдау 
   Басқа  жолдары: 
   - адамның  тіршілік  ортасын жақсарту 
   - ондағы мутагендік  және тератогендік  факторлардың мөлшерін  бақылау 
   

 Екінші  реттік  алдын  алу – жүктілікті  үзу 
   - егер  ұрықта  жоғары дәрежеде ауру мүмдігі  анықталса 
    -егер принатальды  диагностика  әдістерімен диагноз  анықиалса 
   

 Үшінші  реттік  алдын  алу– патологиялық  геннің  фенотипттік  
көрінісін  дұрыстау – (нормокопирование) 

   - баланы  туылғанға  дейін  не туылғаннан  соң  бірден  емдеу (резус-
сәйкессіздік, галактоземия, ФКУ)    

Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 



Тұжырым 

 Популяция – 

 

 Популяция  типтері: 

 

 Популяцияның  генетикалық  сипаттамасы 

 Популяцияның  демографиялық  сипаттамасы 

 Элементарлық  эволюциялық  факторлардың  әсері: 

-    популяцияның гетерогендігін  жоғарлататын  
факторлар: 

 -   популяцияның  гомогендігін  жоғарлататын  
факторлар: 

 Генетикалық  жүк- 
Дәріскер Нұралиева Ұлмира 

Әуезханқызы 


