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Дәріскер Нұралиева Ұлмира  Әуезханқызы 



Дәрістің мақсаты 

Тіркес тұқым қуалаудың 

мәнін  және оның  тұқым 

қуалайтын ауруларға 

генетикалық талдау 

жасауда маңызын түсіндіру  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



             Жоспары 

1. Тіркес тұқым қуалау, мәні.  

2. Тіркесудің бұзылуы, кроссинговердің 

механизмдері және оның маңызы.  

3. Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық 

теориясы, тәжірбиелік дәлелдемесі 

4.  Генетикалық карта түзу, оның клиникалық 

маңызы. 

5. Тіркес тұқым қуалаудың тұқым қуалайтын 

ауру бар  науқастың шежіресін талдауда 

ролі. 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира  
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Белгілердің  тұқым  қуалау  

типтері  

  Бір  жұп  гендермен бақыланатын белгілер 

моногенді деп  аталады.  

 Олар Мендель  заңы  бойынша тұқым  қуалайды 

(беріледі), сондықтан адамда мұндай белгілер 

менделденуші  белгілер  деп  аталады.  

 Әйгілі американдық генетик В. Маккьюсик ХХ ғасырдың 

60  жылдарынан  бастап адамның  барлық  белгілі  

менделденуші (қалыпты  және патологиялық) белгілерін 

жинап,  жинақтап «Адамның мендельдік  тұқым  қуалауы. 

Аутосомды-доминантты, аутосомды-рецессивті және  Х-

тіркесті фенотиптер  каталогы»  атаумен жүйелі  түрде  

жариялап  тұрады (Интернеттегі  адресі: http: // www.  

ncbi. пlm. Nih. gov / Omim/ ).   
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• Сонымен, Мендель  заңдары  тек гендер әр түрлі 

хромосомаларда  орналасқан жағдайда  ғана жүзеге  

асады. Алайда, тәуелсіз  ажырау жиі  байқалмайды. 

гендердің саны хромосомалардың  санынан көп: 

•адамда 30 000 жуық гендер  46 хромосомада  

орналасқан.  

•Кейбір белгілер (гендер) бірге  не бір бірімен  

тіркесті  беріледі. 

 Бір  жұп  гомологты  хромосомаларда  орналасқан 

гендер бірлесіп  тұқым  қуалайды, тіркесу  тобын  

құрайды.  

Гендердің  еркін үйлесуін шектеп, бірлесіп  тұқым  

қуалауы гендердің тіркесуі  деп  атайды.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



 Қазіргі  кезде (тізім  үнемі  
толықтырылып  отырылады) каталог 
12,5 мыңнан  жоғары фенотиптерді 
тіркеген.  

 Тұқым  қуалау  типі шамамен 10  мың  
фенотиптер  үшін анықталған.  

 Аутосомды-доминантты және  аутосомды 
- рецессивті фенотиптердің  ( 5 мыңнан 
жоғары) жартысына жуығы патологиялық  
жағдайлармен (тұқым қуалайтын 
аурулармен) сипатталады. 
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Томас Гент Морган  - американдық  биолог 

және генетик. Нобель сыйлығының 

лауреаты (1933 жыл).  

 Т. Морган және оның мектебі  

    (Г. Меллер, А.Стертевант , К. 

Бриджес және т.б.) 

тұқымқуалаушылықтың 

хромосомалық теориясының  

негізін қалады; 

 Гендердің хромосомада  

орналасуының заңдылықтары 

Г.Мендельдің заңдарының 

цитологиялық  механизмдерін 

түсіндіруге көмектесті. 

  

 (1866-1945) 
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 Бір хромосомада  орналасқан  гендер 

тіркес  гендер деп  аталады. Олар тіркесу  

тобын  құрады . 

 Бір тіркесу  тобына  кіретін гендер бір  

хромосомада орналасады және гамета 

түзгенде  бірге  тұқым  қуалайды.  

 

 Тіркесу  құбылысы 1906 жылы В. Бэтсон 

мен Р. Пеннетпен  жұпар иісті  

асбұршаққа  жүргізілген тәжірбиелерде  

анықталды.  

 Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



Белгілердің  тұқым  қуалау  

типтері 
                 Тұқым  қуалау  типтері 
 Моногенді              Полигенді                   
 

 Аутосомды          Жыныспен тіркесті   
                         (Гоносомды) 
                                     

  - Доминантты        Х-тіркесті     У-тіркесті  
 - Рецессивті   
 - Аралық      Доминатты     (Голандриялық)     
                  Рецессивті 
                  Аралық 
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Бір хромосомада орналасқан 

гендер – тіркесу тобын құрайды. 

 Әйелдерде -   22 (аутосомалар)+ 1 (Х)  = 23 

 Ер кісілерде – 22 (аутосомалар)+ 1 (Х)+ (У)  

= 24 тіркесу топтары 
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Белгілердің  тұқым  қуалау  типтері  
 

 Бір  жұп  гендермен бақыланатын белгілер моногенді деп  
аталады. Олар Мендель  заңы  бойынша тұқым  қуалайды 
(беріледі), сондықтан адамда мұндай белгілер 
менделденуші  белгілер  деп  аталады.  

 Әйгілі американдық генетик В. Маккьюсик ХХ ғасырдың 
60  жылдарынан  бастап адамның  барлық  белгілі  
менделденуші (қалыпты  және патологиялық) белгілерін 
жинап,  жинақтап «Адамның мендельдік  тұқым  қуалауы. 
Аутосомды-доминантты, аутосомды-рецессивті және  Х-
тіркесті фенотиптер  каталогы»  атаумен жүйелі  түрде  
жариялап  тұрады (Интернеттегі  адресі: http: // www.  
ncbi. пlm. Nih. gov / Omim/ ).   
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 Хромосома бойында  мөлшеріне 

қарай (метацентрлік, 

субметацентрлік, акроцентрлік)  

2000 мыңнан 200 дейін  гендер 

орналасуы  мүмкін.   

 Аутосомалық  хромосомаларда  

орналасқан  гендер  аутосомалармен  

бірге  тұқым  қуалайды; 

 жынысқа байланысты емес; 

 доминантты белгілер F1  жарыққа 

шығады (АА, Аа); 

 рецессивті  белгілер тек гомозиготалы 

ағзаларда жарыққа шығады (аа); 
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Аутосомды  тұқым  қуалау 
Доминантты  (АА, Аа,) Рецессивті (аа) 

Балаларында – 100 / 50 %  Балаларында -  

  Қалыпты белгілері 

Қара көзділік 

Қою қара шаш 

Көздің «монголоидты»  қиығы 

Дөңес мұрын 

Секпілдің болуы 

Оңқайлық 

Резус фактордың болуы 

Көк көзділік 

Ақшыл түсті шаш 

Көздің  «европеоидты» қиығы  

Тік мұрын 

Секпілдің болмауы 

Солақайлық 

Резус факторы жоқ 

                                                   Патологиялық белгілер 

Полидактилия  

Брахидактилия  

Эллиптоцитоз 

Пигменттің болуы 

Фенилаланиннің дұрыс сіңірілуі 

Глюкозаның дұрыс сіңірілуі 

Саусақ санының қалыпты бесеу 

болуы 

Саусақтардың қалыпты жетілуі 

Қан жасушалары қалыпты мөлшерде 

Альбинизм 

Фенилкетонурия 

Галактоземия  Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



Жыныспен  тіркесті 

(гоносомды) тұқым  қуалау 

Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



Жыныспен  тіркесті 
(гоносомды) тұқым  қуалау 

 Х хромосома -  
субметацентрлік  
хромосома 

 

 Гомологты  емес  
аймағында  
орналасқан  
гендер  
жыныспен  
тіркесіп  тұқым  
қуалайды. 

 

 У хромосома -  
акроцентрлік 
хромосома  

 
 Жыныс  

хромосомаларының  
гомологты 
аймақтарында  
орналасқан  гендер  
жынысқа  байланыссыз,    
ұрпақтан  ұрпаққа 
беріледі.   
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Х-тіркесті  тұқым  қуалау 

 Х- тіркесті- доминантты белгілер: 

Тіс эмалының  гипоплазиясы 

   Бұл  белгілер жарыққа  шығады;      

    ХГХГ  - гомозиготалы және ХГХг – 
гетерозиготалы, ХГ У – гемизиготалы 

   (қыздары мен ұлдарында – 100 % және 50 % ) 

Х- тіркесті- рецессивті белгілер: гемофилия,  
дальтонизм, тер  бездерінің  болмауы, түрлі-
түсті соқырлық   (түсті ажырата  
алмау),агаммаголбулинемия 

  Бұл белгілер ХhХh  -  гомозиготалы  және  Хh У – 
гемизоготалы жағдайда  жарыққа  шығады. 
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У - тіркесті  тұқым  қуалау 

 У- тіркесті белгілер  - голандриялық  белгілер  
деп  аталады.  

  Олар  тек әкесінен  ұлдарына  беріледі. 

   Мысалы:  

     

 

 

 

гипертрихоз -  құлақ        синдактилия – саусақ   

қалқанында  түк  өсуі.      арасында  жарғақтың   

                                  болуы. 
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Цитоплазмалық (митохондриялық) 
тұқым қуалау 

 

 Тұқым қуалаудың ерекше типі – ерекшелігі  
аналық линия бойынша беріледі: 

 Анасынан қызына да , ұлына беріледі; 
 Ұлынан одан ары берілмейді 
 

   Мысалы: Лебердің миопатиясы  
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 Жеке белгілердің  тұқым қуалауын  зерттей 

отырып, Морган және оның шәкірттері  

дрозофилалардың көзінің  түсінің  тұқым 

қуалауының  және Мендельдің заңдарының 

сәйкес келмеуін  байқады. 

 Т.Морган шәкірттерімен екі  белгісі: денесінің  түсі  және 

қанатының  пішіні бойынша ажыратылатын шыбындарды  

шағылыстыру  жүргізді: 

 b+ - дененің сұр (қалыпты) түсі  

 b-   дененің  қара (мутантты) түсі  

 vg+
 – қалыпты қанаттар 

 vg–  шала қанаттар 
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                              41,5%                                                                                             41,5% 
                                                                      8.5%                     8.5% 

Бұл рекомбинанттар 

Кроссоверлі ұрпақтар 
Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



Дигетерозиготалы  аналықтарды 

мутантты  аталықтармен  шағылыстырғанда  

екі  типті  емес  төрт  типті  шыбындар  пайда  

болды:  екі талданушы  белгі  бойынша 

қалыпты, екі  белгі  бойынша да  мутантты  

және «айырықша» шыбындар:  

 сұр құрсақты шала қанатты,  

және қара құрсақты қалыпты қанатты. 

 

•Бұл эксперименттердің  нәтижелері гомологты  

хромосомалардың кроссинговері нәтижесінде 

гендердің рекомбинациясы құбылысын  ашуға  

алып  келді,   

•кроссинговер тек гибридтік  аналықтардың 

гаметогенезінде  ғана жүреді және   

•гибридтік  аталықтардың гаметогенезінде  

жүрмейді. Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



 Кроссинговер    гаметогенездің   пісіп  жетілу  

аймағында  мейоз I   профаза I  пахитена  

сатысында  жүреді.  

 

•Кроссинговер гомологты  хромосомалардың  

аймақтарымен (аллелдерімен)  алмасуы; 

 

•Кроссинговер ұрпақтарында  ата аналарына 

ұқсамайтын,  жаңа гендердің үйлесімдерін түзіп, 

ұрпақтардың әртүрлілігін артырып, түрдің  

сыртқы ортаға адаптациясын жоғарлатады. 
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 Кроссинговер жиілігі кроссоверлі гаметалардың 

(даралардың) гаметалардың  жалпы санына 

(даралар) қатынасы арқылы есептейді. Ол 50 %  

көп  бола  алмайды, өйткені  бұл шама  

хромосомалардың  қалыпты (кроссинговерсіз) 

ажырау мүмкіндігін анықтайды. 

           

Кроссинговер жүрген хромосомалар бар гаметалар 

кроссоверлі, кроссинговер жүрмегені – кроссоверлі 

емес гаметалар  деп  аталады.  

Бір  пайыз қиылысу  гендердің  

арақашықтығының бірлігі  ретінде  

қабылданып, Морганның  құрметіне  

морганид  деп  аталды.   
Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



Осы сияқты маңызды тәжірбиелер 

хромосомалардың генетикалық  картасын 

құрастыру  немесе оларды  карталау, яғни  

хромосомадағы  белгілі  гендердің  дәл  орналасу 

орнын анықтауға негіз  болды. 

 

Алғаш рет  хромосомадағы  гендердің орналасу  

ретін А. Стертевант анықтады.   

1913 жылы Стертевант дрозофиланың жыныс Х-

хромосомасының бірінші  картасын 

құрастырды.  
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•Гендердің рекомбинация  
жиілігі тіркескен гендердің 
хромосомада 
салыстырмалы 
орналасуын көрсетеді :  
гендер неғұрлым алыс 
орналасса, рекомбинация  
жиілігі жоғары  болады. 
 

•Бұл генетикалық карта 
құруда қолданылады .  
 

•Екі геннің локустарының 
шартты  «арақашықтығы» 
рекомбинация жиілігіне  
тура пропорционал және 
морганидпен өлшенеді.  

A, B, C гендердің генетикалық картасын  
құру ,  рекомбинация  жиілігі   A – B = 6 %, 
B – C = 14 %, A – C = 8 %.  
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Рис. 1 Механизм кроссинговера «разрыв–воссоединение» (по Янссенсу–Дарлингтону)  
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Сонымен гендердің  тіркес  тұқым қуалауы олардың 

арақашықтығына байланысты болды. 

 

Толық тіркесу   - бір хромосомада гендер  өте  жақын 

орналасқанда толық тіркесіп  тұқым  қуалайды. 
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Толымсыз тіркесу – егер бір хромосомада орналасқан 

гендердің  арақашықтығы 1 морганидтен 50 морганидке 

дейін болғанда, гендер толымсыз тіркесіп тұқым қуалайды. 

Тіркесудің бұзылуы кроссинговерге (гендердің 

рекомбинациясы) байланысты. 
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Бір хромосомада орналасқан гендердің  арақашықтығы 50 

морганидтен  жоғары болса, гендер  тәуелсіз  тұқым  

қуалайды.  

Дәріскер Нұралиева Ұлмира  

Әуезханқызы 



Сонымен гендердің  тәуелсіз  тұқым 

қуалауы  екі  жағдайда  байқалады: 

  

1. Гендер бір  хромосомада 50  

морганидтен  алыс орналасқанда  

 

2. Гендер әр түрлі хромосомаларда 

орналасқанда. 
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Адамның   X-хромосомасының  картасы  Дәріскер Нұралиева Ұлмира  
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Хромосомалық   теорияның  негізгі  қағидалары 

  
1. Гендер хромосомада орналасқан. Әр хромосомада 

гендер тіркесу тобын құрайды. Тіркесу топтарының 

саны әр түрге тән хромосомалардың гаплоидтық 

жиынтығына тең. 

2. Әр геннің хромосомада белгілі орны (локусы) бар. 

Хромосомада гендер тізбектеле орналасқан. 

3. Гомологтық хромосомалар арасында аллелді гендермен 

алмасу жүреді. 

4. Хромосомадағы гендердің ара қашықтығы олардың  

арасындағы кроссинговердің пайызына тура 

пропорционал. 

5. Әрбір түрдің  тек  өзіне  тән хромоосмалар  жиынтығы 

– кариотипі  болады. 
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Тұжырым 
 Мендель  және Морганның  еңбектері  

классикалық  генетиканың негіздерін 

қалады.  

 Бір хромосома орналасқан гендер- тіркес 

гендер, тіркесу тобын құрайды, саны  ХХ-23, 

ХУ-24.   

 Толық тіркесу-  гендер өте жақын орналасқанда 

 Толымсыз тіркесу  

 - гендер 1-50 морганид арақашықтықта 

 Тәуелсіз тұқым қуалау  

  – гендер 50 морганидтен  жоғары арақашықтықта 

  -  әр түрлі хромосомаларда орналасқанда 

 

 

 Дәрігерге тұқым қуалау типтерін 
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Бақылау сұрақтары 

 (кері байланыс) 
 Тіркесу тобы –  

 Тіркесу тобының саны: 

 Ер кісілерде- 

 Әйелдерде – 

  Тіркесу  күші неге байланысты –  

 Кроссинговер – 

 Толық тіркесу- 

 Толымсыз тіркесу- 

 Тәуелсіз тұқым қуалау- 
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