
Організація спадкового матеріалу 
еукаріотичної клітини.



Самостійна робота на зіставлення
• Зіставте запропоновані терміни із визначеннями. 

Заповніть табличку відповідей та отримайте назву 
науки, що вивчає ДНК одного організму. Поясніть 
перспективи цієї науки.

1 Репарація А Використання спадкової інформації генів для синтезу білків і РНК
2 Реплікація Г Процес виправлення клітиною пошкоджень її ДНК

3 Транскрипція Е Процес самоподвоєння молекули ДНК
4 Трансляція І Сукупність всієї спадкової генетичної інформації організму

5 Кросинговер К Процес утворення додаткових копій фрагмента ДНК
6 Геном Н Процес переписування інформації з ДНК на іРНК

7 Ампліфікація М Обмін ділянками між гомологічними хромосомами
8 Експресія О Синтез білків на матриці іРНК, що відбувається на рибосомах
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Усім організмам притаманна 
властивість – спадковість 

(здатність передавати свої ознаки 
та особливості індивідуального 

розвитку нащадкам).



Одиниця спадковості – 
ген.

Ген – це ділянка 
молекули ДНК. 

Він кодує спадкову 
інформацію про 

структуру певного білка, 
нуклеїнової кислоти або 

виконує регуляторні 
функції.



Термін «ген» 
запропонував 1909 р. 

датський учений 
Вільгельм Людвіг 

Йогансен



До складу гена, крім безпосередньо 
кодуючої частини, входять також 

регуляторні послідовності: промотор і 
термінатор 



Організація генів еукаріотів

• Промотор – послідовність 
нуклеотидів молекули 
ДНК, розташована перед 
кодуючою частиною гена. 
Він забезпечує контроль 
синтезу РНК 
(транскрипції), потрібний 
для ініціації цього процесу 
та визначення точки старту 
транскрипції. 

• Термінатор – 
послідовність 
нуклеотидів, яка 
слугує сигналом 
для припинення 
процесу 
транскрипції. 





ГЕНОМ
•  — сукупність спадкової інформації у клітинах 

організму певного виду. Геном поєднує основні 
компоненти, якими є гени та нефункціональні 
послідовності ДНК

ГЕНОМ еукаріотичних клітин

Функціональний компонент Нефункціональний 
компонент

Структурна частина

1. Структурні гени з інтронами й екзонами
2. Родини генів (кластери)

Псевдогени, тандемні 
повтори, генетичні 
мобільні елементи, 

спейсери та ін.Регуляторна частина

1. Регуляторні гени
2. Регуляторні елементи



Спадкова інформація зберігається у 
вигляді генетичного коду

• Кодуючі 
послідовності – 

екзони- 
перериваються 

ділянками, які не 
беруть участі в 

синтезі тРНК, рРНК та 
молекул білка –

інтронами.
• Під час транскрипції 

ці ділянки 
видаляються з іРНК.



Мозаїчна будова генів
                                     
                    інтрони                     екзони 

ділянки, що кодують 
спадкову інформацію

ділянки, що  не кодують 
спадкову інформацію



Сплайсинг- процес під час некодуючі 
ділянки (інтрони)вирізаються, а кодуючі 
(екзони)-зшиваються.



В еукаріотів крім промоторних і 
термінаторних послідовностей на 
достатньо великій відстані від гена (від 
сотень до декількох тисяч пар нуклео 
тидів) можуть розташовуватися 
регуляторні послідовності, які або 
підсилюють активність цього гена, або 
пригнічують її. У геномі еукаріотів є багато 
послідовностей (більше половини), що 
повторюються, – геномні повтори. 



Геномні повтори
Псевдогенами називають нефункціональні копії 
відповідних генів. Вони утворилися в результаті 
мутацій у первинному гені, які 
унеможливлюють його роботу. До тандемних 
повторів належать короткі послідовності (від 1 
до кількох десятків пар нуклеотидів), копії яких 
розта   шовані одна за одною. Мобільні генетичні 
елементи (МГЕ) – послідовності нуклеотидів 
ДНК, здатні змінювати своє положення та/або 
кількість



Домашнє завдання:
опрацювати параграф 27
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