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Тема: Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які 

впливають на їх формування 

 

Мета: 

Навчальна.  З'ясувати особливості генофонду людських 

спільнот; ознайомити зі значенням генетичного моніторингу для збереження 

життя і здоров'я людей; 

Розвиваюча. Розвивати вміння логічно мислити та знаходити 

закономірності розподілу алелів у людських популяціях та станом здоров'я 

населення; 

Виховна. На прикладі генофонду людини виховувати розуміння єдності всіх 

біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування 

життя. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Генофонд — це сукупність усіх можливих варіантів генів певного виду 

організмів у конкретній популяції або у виду в цілому. Генофонд популяції 

дозволяє їй оптимально пристосовуватися до існуючих умов існування. 

Якщо ген представлений у певній популяції тільки одним алелем, то 

популяція стосовно цього гена є мономорфною. А якщо алелів гена в популяції 

більше одного, то вона є поліморфною. 

Генофонд з високим рівнем поліморфізму набагато краще забезпечує 

здатність популяції до виживання в умовах змін навколишнього середовища. Це 

відбувається завдяки тому, що відбір у популяції працює з великою кількістю 

можливих сполучень алелів, що підвищує шанси на швидке утворення комбінації, 

придатної для виживання у змінених умовах. А види з низьким рівнем 

поліморфізму потенційно є більш уразливими, бо їм важче пристосовуватися до 

умов, що змінюються. 

Генофонд людини розумної (Homo sapiens), наприклад, формувався під 

впливом різних факторів. Місцем формування цього виду була Африка, і 

природні умови якої суттєво вплинули на генофонд. Кілька разів виду в цілому 

або його окремим популяціям доводилося проходити крізь «пляшкове гирло» 

(різке скорочення чисельності під впливом стороннього фактору), що зменшувало 

поліморфізм генофонду. А схрещування з іншими видами (такими, наприклад, як 

денисівці і неандертальці) навпаки, поліморфізм генофонду збільшували. 

Фактори, що впливають на генофонд 



Як і в усіх інших живих організмів, популяції людини мають свої 

генофонди, які в сукупності утворюють генофонд нашого виду. Між собою 

генофонди людських спільнот можуть досить суттєво відрізнятися один від 

одного . На появу таких відмінностей впливає цілий ряд факторів. 

Фактори, які впливають на генофонд популяцій людини 

Фактор Особливості дії фактору 

Інтенсивніс

ть утворення 

нових мутацій 

У певних районах можлива більш сильна дія 

мутагенних факторів, що збільшує кількість мутацій у 

популяції та сприяє появі нових варіантів. Саме підвищений 

рівень мутацій у Великій рифтовій долині в Африці міг стати 

причиною формування 1,5-2 млн років тому в цій місцевості 

роду Людина 

Тиск 

природного 

добору 

Дія біотичних або абіотичних факторів може змінювати 

частоти певних алелів як окремих генів, так і цілих генних 

комплексів. Так, саме вплив абіотичного фактору (сонячної 

радіації) є основною причиною більш темного або більш 

світлого забарвлення шкіри в різних людських популяціях. 

Більш темне забарвлення зменшує ризик розвитку раку шкіри 

під дією сильного ультрафіолетового опромінення. А світле 

забарвлення в умовах низького сонячного опромінювання 

полегшує синтез у шкірі вітаміну D і зменшує ризик розвитку 

рахіту 

Взаємодія 

зі збудниками 

захворювань 

Збудники захворювань часто впливають на частоти 

алелів генів, які відповідають за певні біохімічні або 

імунологічні ознаки. Наприклад, після епідемії чуми в Європі 

в XIV столітті в європейській популяції збільшилася частка 

людей з І (0) та II (А) групами крові, які виявилися дещо 

стійкішими до цього збудника 

Міграції Міграції з інших регіонів можуть привносити до 

популяції нові алелі. Прикладом цього є потрапляння до 

генофонду корінних американців одного з варіантів 

мітохондріальної ДНК, який виник на території Європи. 

Після його виникнення в Європі частина людей з таким 

варіантом ДНК (гаплотипом) мігрувала на схід Євразії і 

потрапила до популяції, яка стала предковою для жителів 

Америки 

Ефект 

засновника 

Через те що нові популяції засновує зазвичай відносно 

невелика група людей, це може бути причиною суттєвих змін 

частот деяких алелів або взагалі їх зникнення. Так, у групу, 



яка стала предковою для корінних американців, не потрапили 

люди з алелем В групи крові АВ0. Тому до прибуття 

європейців у жителів Америки були тільки дві групи крові — 

І (0) і II (А) 

Дрейф 

генів 

Зміна частот алелів у результаті дрейфу генів 

відбувається під дією випадкового фактору, який знищує 

частину популяції без урахування пристосувальної цінності 

алелів, що може суттєво змінювати частоти їх окремих 

варіантів. Таким фактором було виверження супервулкану 

Тоба в Індонезії 75 тисяч років тому. Наслідком виверження 

стала загибель значної частини людей на території Азії та 

Африки, що суттєво змінило генофонди тих груп, яким 

удалося вижити в цій ситуації 

Фактор Особливості дії фактору 

Статевий 

добір 

Статевий добір може суттєво впливати на цілу низку 

генів. У першу чергу на ті, які пов'язані із зовнішнім 

виглядом і особливостями поведінки людини. Саме дією 

статевого добору пояснюють активне поширення особин з 

білявим волоссям на території Європи та значний розвиток 

борід на обличчі айнів (Японія) (мал. 38.1) 

Особливості формування генофондів 

Дія комплексу наведених вище факторів створює для кожної людської 

популяції свою неповторну історію розвитку, що позначається на її генофонді. 

Слід відмітити, що для різних популяцій значення різних факторів було 

неоднаковим. Крім того, велике значення для генофонду конкретної популяції 

мали її контакти з іншими популяціями і географічні умови місця проживання. 

Запозичення певних алелів з геному неандертальців представниками 

людини розумної принесли неафриканським популяціям нашого виду суттєву 

користь. Як показав докладний аналіз, популяції людини розумної отримали від 

неандертальців, зокрема, алелі трьох генів головного комплексу гістосумісності. 

Саме ці варіанти алелів забезпечують стійкість особини до низки вірусних 

інфекцій. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com  

1. Як відбувається генетичний моніторинг у людських спільнотах? Що саме 

реєструється? 

3. Які особливості генофонду людських спільнот? 

 


