
ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ 

Цілі уроку: ознайомити учнів з основними положеннями хромосомної 

теорії спадковості, історією її виникнення та значенням для науки й 

сільського господарства; розвивати вміння аналізувати інформацію й 
висувати гіпотези для пояснення спостережень; виховувати вміння при-

слухатися до чужих ідей та критично сприймати інформацію. 

Обладнання й матеріали: портрет Т. Моргана, таблиці або слайди 

презентації з поясненням основних положень хромосомної теорії 

спадковості, зображення хромосом і хромосомних наборів окремих видів 

живих організмів. 

Базові поняття й терміни: хромосома, група зчеплення, 

зчеплене успадкування, гомологічні хромосоми, мейоз, кросинговер. 

ХІД УРОКУ 

I. Організаційний етап 

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів 

Питання для бесіди 

1. Коли були повторно відкриті закони Г. Менделя? 

2. Які цитологічні основи мають закони Г. Менделя? 

3. Чому закони Г. Менделя мають статистичний характер? 

4. Яке практичне значення для людини мають закони Г. Менделя? 

III. Вивчення нового матеріалу 

Розповідь учителя з елементами бесіди 

Учені встановили, що кількість спадкових ознак організму значно 

перевищує число хромосом гаплоїдного набору. Так, у гаплоїдному 

наборі класичного об’єкта генетичних досліджень — мухи-дрозофіли — є 

лише чотири хромосоми, але число спадкових ознак і, відповідно, генів, 

які їх визначають, безсумнівно, значно більше. Це означає, що в кожній 

хромосомі розміщено багато генів. Тож разом з ознаками, які 

успадковуються незалежно, мають існувати й такі, що успадковуються 
зчеплено одна з одною, бо вони визначаються генами, розташованими в 

одній хромосомі. Такі гени утворюють групу зчеплення. Кількість груп 

зчеплення в організмів певного виду дорівнює кількості хромосом у 

гаплоїдному наборі (наприклад, у дрозофіли 1n = 4, у людини 1n = 23). 

Цей факт і було покладено в основу хромосомної теорії спадковості. 

Хромосомна теорія спадковості, в основному, була сформована на 

початку XX століття Т. X. Морганом та його учнями.  



Основні положення хромосомної теорії спадковості 

  

• Матеріальною основою спадковості є хромосоми. 

• Гени розташовані в хромосомах у лінійній послідовності. 

• Гени, локалізовані в одній хромосомі, складають одну групу 

зчеплення і передаються нащадкам разом. 

• Кількість груп зчеплення дорівнює гаплоїдному числу хромосом. 

• Гаплоїдне число хромосом є постійним для кожного виду. 

• Ознаки, які визначаються зчепленими генами, також успадко-

вуються зчеплено. 

• Зчеплене успадкування генів може порушуватися внаслідок 

перехрещування хромосом (кросинговеру), який відбувається між 

гомологічними хромосомами у процесі мейозу. 

Слід зазначити, що Т. X. Морган вдало обрав об’єкт для своїх 

досліджень. Він обрав муху-дрозофілу, яка згодом стала класичним 

об’єктом для генетичних експериментів. Дрозофіл легко утримувати в 

лабораторіях, вони мають значну плодючість, швидку зміну поколінь (за 

оптимальних умов утримання нове покоління виникає кожні півтора-два 
тижні) та невелику кількість хромосом, що спрощує спостереження. 

Явище зчепленого успадкування Т. X. Морган встановив у такому 

досліді. Самців дрозофіли, гомозиготних за домінантними алелями 

забарвлення тіла (сіре) та формою крил (нормальні), схрестили із 

самками, гомозиготними за відповідними рецесивними алелями (чорне 

тіло — недорозвинені крила). Генотипи цих особин позначили 

відповідно EEYY та ееуу. Усі гібриди першого покоління мали сіре тіло й 

нормальні крила, тобто були гетерозиготними за обома парами алелів 

(генотип — EeYy). Потім гібридів схрестили з особинами, гомозиготними 

за відповідними рецесивними алелями (тобто провели аналізуюче 

схрещування). 

Теоретично можна було очікувати два варіанти розщеплення. Якби 

гени, що зумовлюють забарвлення тіла й форму крил, містилися в 
негомологічних хромосомах, тобто успадковувалися незалежно, 

розщеплення мало бути таким: 25 % особин із сірим тілом і нормальними 

крилами, 25 % — із сірим тілом і недорозвиненими крилами, ще 25 % — 

з чорним тілом і нормальними крилами та 25 % — з чорним тілом і 

недорозвиненими крилами (тобто у співвідношенні — 1:1:1:1). Якби ці 

гени розміщувалися в одній хромосомі й успадковувалися зчеплено, то 

було б отримано 50 % особин із сірим тілом і нормальними крилами та 50 

% — з чорним тілом і недорозвиненими крилами (тобто 1:1). 



Насправді 41,5 % особин мали сіре тіло й нормальні крила, 41,5 % — 

чорне тіло й недорозвинені крила, 8,5 % — сіре тіло й недорозвинені 

крила і 8,5 % — чорне тіло й нормальні крила, тобто розщеплення 

наближувалося до співвідношення фенотипів 1:1 (як у разі зчепленого 
успадкування), але разом з тим проявилися всі чотири варіанти 

фенотипу (як у випадку незалежного успадкування). На підставі цих 

даних Т. X. Морган припустив, що гени, які визначають забарвлення тіла 

й форму крил, розташовані в одній хромосомі, але в процесі мейозу під 

час утворення гамет гомологічні хромосоми можуть обмінюватися 

ділянками, тобто має місце явище, яке дістало назву перехрест 

хромосом, або кросинговер. 

Кросинговер — обмін ділянками гомологічних хромосом у процесі 

клітинного поділу, переважно в профазі першого мейотичного поділу, 

іноді в мітозі. Дослідами Т. Моргана, К. Бріджеса й А. Стертеванта було 

показано, що немає абсолютно повного зчеплення генів, за якого гени 

передавалися б завжди разом. Імовірність того, що два гени, 
локалізовані в одній хромосомі, не розійдуться в процесі мейозу, 

коливається в межах 1-0,5. У природі переважає неповне зчеплення, 

зумовлене перехрестом гомологічних хромосом і рекомбінацією генів. 

Цитологічна картина кросинговеру була вперше описана датським 

ученим Ф. Янсенсом. Кросинговер проявляється тільки тоді, коли гени 

знаходяться в гетерозиготному стані (АВ/ав). Якщо гени в гомозиготному 

стані (АВ/АВ або аВ/аВ), обмін ідентичними ділянками не дає нових 

комбінацій генів у гаметах і в поколінні. Частота (відсоток) перехресту 

між генами залежить від відстані між ними: чим далі вони розташовані 

один від одного, тим частіше відбувається кросинговер. Т. Морган 

запропонував відстань між генами вимірювати кросинговером у 

відсотках, за формулою: 

N1/N2 х 100 = % кросинговеру, 

де N1 — загальне число особин у F1; 

N2 — сумарне число кросоверних особин. 

Заслуги Т. X. Моргана було увічнено в назві одиниці вимірювання 

кросинговеру. Відрізок хромосоми, на якому здійснюється 1 % 

кросинговеру, дорівнює одній морганіді (умовна міра відстані між 

генами). Частоту кросинговеру використовують для того, щоб визначити 

взаємне розміщення генів і відстань між ними. 

Генетики розрізняють декілька типів кросинговеру: подвійний, 

множинний (складний), неправильний, нерівний. Кросинговер 

призводить до нового поєднання генів, що викликає зміну фенотипу. 

Крім того, він поряд з мутаціями є важливим фактором еволюції 

організмів. 

 

 



Хромосоми людини           

Хромосома це — основний структурно-функціональний елемент ядра клітини, який 

є носієм генного набору людини. Основу хромосом становить молекула ДНК 

значної довжини. До складу хромосом входять десять видів білків – п’ять 

спеціалізованих і ряд звичайних білків. Людина має два типи хромосом: — 

 автосоми — їх 44 (22 пари) — статеві хромосоми – 1 пара: XX у жінок та XY у 

чоловіків. У ядрах соматичних клітин людини міститься 46 хромосом, набір 

хромосом подвійний (2n). У статевих клітинах є лише половина хромосом, тобто 

23 хромосоми. Це стає можливим тому, що в процесі утворення гамет під час 

їхнього дозрівання відбувається поділ, внаслідок якого до кожної статевої клітини 

потрапляє лише одна із кожної пари хромосом, тобто кількість хромосом 

зменшується вдвічі. Отже, на питання скільки хромосом у людини можна з 

точністю сказати, – їх 46, при цьому 22 пари з них аутосоми і одна пара – статеві 

хромосоми (гоносоми). На кожну хромосому припадає одна молекула ДНК, до 

складу якої входить 727 генів, кожен з яких відповідає за конкретну ознака, а ще це 

60 млн. нуклеотидів, і лише 2% генного коду людини. Хромосома 1 – найбільша, її 

розмір більш ніж у тричі більший за розмір 22 хромосоми. Двадцять третя пара 

хромосом – це дві спеціальні хромосом, X і Y, які визначають нашу стать. Жінки 

мають пару Х-хромосом(46, XX), в той час як в чоловіків ця пара складається з 

однієї Х і однієї Y хромосоми (46, XY). Усі яйцеклітини мають 22+Х хромосоми, 

сперматозоїди мають 22+Х хромосоми або 22+Y хромосоми (у співвідношенні 

1:1). Саме від того, яким буде склад 23 пари хромосом (ХХ або XY), залежить 

стать майбутньої дитини, і визначається це при заплідненні і злитті жіночої та 

чоловічої статевої клітини. Від того, скільки хромосом у людини буде залежати її 

індивідуальний розвиток. Існують такі поняття як: анеуплоідія (зміна кількості 

окремих хромосом) і поліплоїдія (число гаплоїднийнаборів більше диплоидного). 

Все це є наслідком геномних та хромосомних мутацій, які можуть призводити до 

хромосомних хвороб людини. Багато вчених з початку XX століття, 

замислювалися над питанням: «Скільки  у людини хромосом?». Так до 1955 року 

всі «уми людства» були переконані, що кількість хромосом у людини становить 48, 

тобто 24 пари. Помилку виявили вчені Альберт Леван і Джо-Хін Тьо в 1955 році, які 

точно прорахували, скільки пар хромосом у людини, а саме – 23 (при їх підрахунку 

використовувалася більш сучасна техніка). 

 


