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Seminarda qrup müzakirəsi ---- x 

Video-materialların baxışı və təhlili x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Quiz Semestr ərzində 2 dəfə (aralıq 

və final imtahandan əvvəl) 

10 

Fərdi mövzuda prezentasiya  Semestr ərzində 1 dəfə 10 

Davamiyyət Semestr ərzində hər gün 5 

Fəaliyyət Semestr ərzində hər gün 5 

Aralıq imtahanı Cədvəl üzrə 30 

Final imtahanı Cədvəl üzrə 40 

Yekun  100 

Kursun təsviri Ekoloji genetika adaptasiya və yaxud uyğunlaşma prosesinin genetik əsaslarını tədqiq 

edən elm sahəsidir. Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri filogenezdə və ontogenezdə 

mühüm rol oynayan uyğunlaşma qabiliyyətidir ki, bu da onların mühitin dəyişkən şəraitində 

yaşama və nəsil vermə funksiyalarını təmin edir. Ekoloji genetika adaptiv əlamətlərin rolunu, 

adaptasiyaların növlərini, adaptiv reaksiyaların genetik təbiətini və idarə olunma mexanizmlərini 

tədqiq edir.   

Müasir dövrün ən mühüm problemlərindən biri Yer üzərində yaranmış genetik 

müxtəlifliyin qorunması və bütün bioloji növlərin saxlanılmasıdır. Hər bir növ unikaldır və onun 

uyğunlaşa bilməməsi nəticəsində məhv olması əvəzolunmaz bir itkidir. Ekoloji genetikanın əsas 

məsələlərindən biri bütün bioloji növlərin genomunun, o cümlədən insanın genomu, irsiyyət və 

sağlamlığının mühafizə olunmasıdır. Canlı orqanizmlərin genomlarının mühafizəsi o zaman 

mümkün olur ki, onların adaptivliyini təmin edən xüsusiyyətləri tədqiq edilsin, müxtəlif növ 

adaptasiyalarının genetik əsasları və təkamüldə formalaşma yolları müəyyənləşdirilmiş olsun.   

 

Kursun məqsədləri  Ümumi məqsəd: 

Ekoloji genetika sərbəst fənn olaraq, ibtidaidən aliyədək bütün canlıların: pro- və eukariotların 

fərqli mexanizmlərlə (genetik, biokimyəvi, fizioloji, morfoloji və s.) idarə olunan və müxtəlif 

səviyyələrdə: submolekulyar, molekulyar, hüceyrə, toxuma, fərd, populyasiya, növ, biosenoz, 

biogeosenoz səviyyələrində təzahür edən adaptiv reaksiyalarının genetik əsaslarını tədqiq edir. 

Canlıların müxtəlif adaptiv əlamətlərinin genetik əsaslarının tədqiqi yolları və üsulları ilə 

tələbələri tanış etmək, onlara orqanizmlərin xarici mühitin müxtəlif şəraitlərinə və biosenozların 

tiplərinə uyğun ümumi və spesifik adaptasiyalarının genetik modellərini izah etmək, müxtəlif 

genotiplərin adaptiv əlamətlərinin reaksiya normaları haqqında təsəvvür yaratmaq, orqanizmlərin 

adaptiv reaksiya normalarının tədqiq olunma üsulları və idarə olunma mexanizmləri haqqında 

biliklər vermək, tələbələri ətraf mühitin antropogen və texnogen amillərinin təsiri ilə artmış olan, 

genotoksiki təsirə malik, biosferi çirkləndirən kimyəvi və fiziki mutagenlərin təsiri haqqında 

məlumatlandırmaq “ekoloji genetika” kursunun mühüm vəzifələrindəndir.   
Xüsusi məqsədlər: 

- Müxtəlif növ adaptasiyaları ayırd etməyi; 

- Pro- və eukariotlarda mövcud olan adaptiv reaksiyaların genetik tənzimlənmə mexanizmlərini 

izah etməyi; 

- Mutasiya və rekombinasiyaların təkamüldə və adaptasiyada rolunu əsaslandırmağı; 

- Təkamül zamanı genomda baş verən dəyişkənliklərin adaptiv əhəmiyyətini və genetik 

sistemin ekoloji-filogenetik adaptasiogenez yollarını izah etməyi; 

- Ətraf mühit mutagenlərini təyin etməyi və onların müxtəlif canlılara, o cümlədən insan 

genomuna göstərdikləri genotoksiki təsirlərini düzgün qiymətləndirməyi; 

- Genetik müxtəlifliyi təyin etməyi və onun mühafizəsi üçün müvafiq konservasiya üsulunu 

tətbiq etməyi. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr nəyi bilməlidirlər: 

- Adaptasiyaların genetik təbiətini izah etmək; 

- Pro- və eukariotların adaptiv reaksiyalarının zaman və məkandan asılı olaraq tənzimlənmə 

mexanizmləri müqayisəli izah etmək; 

- Təkamül zamanı genetik sistemin qazanmış olduğu adaptiv xüsusiyyətlərinin molekulyar-

genetik əsaslarıni qiymətləndirmək; 

- İrsi dəyişkənliklərin adaptasiyada rolunu qiymətləndirmək; 

- Genetik aparatın mühafizə mexanizmlərini izah etmək; 

- Genetik müxtəlifliyin öyrənilmə, qiymətləndirilmə, konservasiya üsullarını və ondan səmərəli 

istifadə olunma metadologiyasını izah etmək; 

- İnsan genomunun mühafizəsi məqsədilə tətbiq olunan genetik skrininq üsullarına və onlardan 

istifadə əsasında genotip və ətraf mühitlə şərtlənən multifaktorial xəstəliklərin diaqnostikası 

və profilaktikasını qiymətləndirmək; 



- Ekoloji təfəkkürün inkişaf etdirilməsi ilə ekoloji genetika sahəsində əldə olunmuş biliklərin 

biologiyanın istənilən sahəsində tətbiqini izah etmək. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Dərsin təşkili 

- Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar mühazirə zamanı tələbələrə çatdırılacaqdır.  

- Yeni mövzu əyani vasitələrin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə izah ediləcəkdir.  

- Aralıq və final imtahanları öncəsi tələbələrin mənimsəmə səviyyələri (Quiz) yoxlanılacaqdır. 

- Seminar məşğələləri zamanı tələbələrin əvvəlki mövzunu mənimsəmələri şifahi və yazılı 

sorğunun keçirilməsi ilə hər dərs qiymətləndiriləcəkdir, semestrin sonunda isə ortaq qiymət 

çıxarılacaqdır (Fəallıq). 

- Semestr ərzində fərdi mövzuda prezentasiyalarınverilməsi vacibdir. Prezentasiya vaxtı, 

sonunda müzakirə də daxil olmaqla 15-dəqiqədən artıq olmamalıdır. Prezentasiyanın özüisə 

çap olunmuş variantda təhvil verilməlidir. Prezentasiya mövzuları və qaydaları haqda dərsdə 

daha geniş tanışlıq olunacaqdır.   

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin 

buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim 

etməlidirlər. 20%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır. 

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs 

saatına buraxıla bilər.  

Yoxlama işi (Quiz) 

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən 

tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə 

rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.  

Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının 

sualları yekun imtahanında təkrarlanmır.  

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürülmələr 

qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) 

qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.  

Fənni bitirmək qaydası 

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60% 

və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən 

götürə bilər.  

Tələbələrin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq, həmçinin tələbələr arasında icazəsiz 

müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1 26.09.2017 

 

 

Mühazirə№1:  Ekoloji genetikanın məqsədi, əsas nəzəri və 

praktiki məsələləri. Ekoloji genetikanın digər elm sahələri ilə 

əlaqəsi. Adaptiv reaksiyaların müxtəlif səviyyələrdə 

(submolekulyar, molekulyar, hüceyrə, toxuma, orqanizm, 

populyasiya, növ, biosenoz, biogeosenoz) baş verməsi. 

Adaptiv reaksiyaların idarə olunma üsulları. Ekoloji genetika 

sahəsində tətbiq olunan klassik (hibridoloji, sitogenetik, 

populysiya-statistik və s.) və müasir öyrənilmə üsulları 

(elektron paramaqnit rezonans, sitospektrofotometriya, 

xromotoqrafiya, flüorosent mikroskopiya, gen mühəndisliyi, 

xromosom mühəndisliyi, genom mühəndisliyi, DNT-mikroçip 

üsulu, zülal və DNT fraqmentlərinin elektroforezi, müxtəlif 

genomların, genlərin, zülalların sekvensi və s.). 
Seminar məşğələ:  şifahi və yazılı sorğu keçirməklə 

mühazirə mövzusunun müzakirəsi və tələbələrin mühazirə 

mövzusunu mənimsəmələrinin qiymətləndirilməsi; müxtəlif 

elmi mənbələrin təhlili və sistemləşdirilməsi əsasında 

tələbələrin ədəbiyyat mənbələrindən düzgün və səmərəli 

 



istifadəsinin yoxlanması 

2 03.10.2017 

 

Mühazirə№2: Ekoloji genetikanın inkişaf tarixi. 

N.İ.Vavilovun ekoloj-coğrafi üsulun tətbiqində və 

immunitetin ekoloji aspektlərinin öyrənilməsində rolu.  

Biomüxtəlifliyin konservasiyası ekogenetikanın 

mühüm problemi kimi. Bioloji müxtəlifliyin mühafizəsinin 

əhəmiyyəti. Genetik müxtəliflik anlayışı. Növdaxili və 

növarası genetik müxtəliflik. Genetik müxtəlifliyin təyini 

üsulları. Genetik markerlərin növləri və onların genetik 

müxtəlifliyin təyinində tətbiqi. Genetik eroziya anlayışı. 

Genetik eroziyanın mümkün səbəbləri və nəticələri. 

Populyasiyaların ölçücə kiçilməsinin genetik effektləri: 

genetik dreyf, inbridinq və gen axınının (miqrasiyanın) 

azalmasının genetik müxtəlifliyin kasadlaşması və növün 

yaşarlılığına təsiri. Genetik müxtəlifliyin saxlanılma yolları: 

ex situ, in situ konservasiya formaları və populyasiyaların 

artırılması – konservasiyanın alternativ strategiyası kimi. 

 

3 10.10.2017 

 

 

 

 

Mühazirə №3:  Adaptasiyaların əsas tipləri. Adaptiv 

potensialın genotipdən asılılığı və dəyişkənliyi. Genotipik və 

modifikasiya dəyişkənliklərinin adaptasiyada rolu və qarşılıqlı 

əlaqələri. Adaptiv reaksiya normasının təkamül prosesində 

yaranması. Bioloji sistemlərin adaptiv əlamətləri: plastiklik, 

stabillik, homeostaz, genetik homeostaz, kanalizasiya və 

buferlik. Canlıların mütəşəkkillik səviyyələrinə uyğun olaraq 

adaptasiyaların müxtəlif növləri: ontogenetik, genotipik, 

filogenetik, populyasiya-növ, biogeosenotik adaptasiyalar. 

Ontogenetik adaptasiyaların xüsusiyyətləri. Fizioloji, 

morfoloji və biokimyəvi adaptasiyalar ontogenetik 

adaptasiyaların mühüm növləri kimi. Ekoloji davamlılıq. 

 

4 17.10.2017 

 

Mühazirə №4: Adaptiv reaksiyaların inteqrasiyası. Genlərin 

xromosomlarda birləşərək ilişikli qrupları əmələ gətirməsinin 

adaptasiyada rolu. Allel genlər (dominantlıq, natamam 

dominantlıq, üstün dominantlıq) və qeyri-allel genlərin 

(epistaz, komplementarlıq, polimeriya, pleyotropiya) qarşılıqlı 

əlaqələrinin adaptasiyada rolu. Koadaptiv gen bloklarının 

yaranması, əsas xüsusiyyətləri və adaptiv seleksiyada 

istifadəsi. Heterostiliya hadisəsi. Supergenlər və onların 

adaptasiyada əhəmiyyəti. Heteroziqotluğun yüksək 

adaptivliyi. Təbii populyasiyaların polimorfizmi. 

Populyasiyalarda heteroziqotluğun və polimorfizmin təyini. 

İnversiyaların və translokasiyaların heteroziqotluğun 

saxlanılmasında əhəmiyyəti. 

 

5 24.10.2017 

 

Mühazirə №5: Adaptiv reaksiyalara genetik nəzarət 

olunması, ərtaf mühitin təsirlərinə qarşı genlərin 

ekspressiyasının dəyişilməsi. Genlərin ekspressiyasının 

proqramlaşmış kaskad fəallığı. Fermentlərin adaptiv sintezi. 

Operon modeli – lac-operonun neqativ tənzimi. CAP zülalı: 

lac-operona pozitiv nəzarət. E. coli-nin ara- və trp-

operonlarının neqativ və pozitiv tənzimi, attenuasiya.  

Bacillus subtilis-də riboflavin sintezinə cavabdeh operonun 

aktivliyinin pozitiv repressiya sxemi. 

 

6 31.10.2017 

 

Mühazirə 6: Eukariotlarda genlərin ekspressiyasının 

tənzim olunma xüsusiyyətləri. Britten Davidson modeli. 

Genlərin uzlaşdırılmış tənzimi. Genlərin dozasının 

kompensasiyası. Xromatinin konformasiyasının eukariot 

genlərinin ekspressiyasının tənzimində və adaptasiyada rolu: 

DNT-nin metilləşməsi, histon zülallarının asetilləşməsi, 

alkilləşməsi və fosforlaşmasının eukariot genlərinin 

aktivliyinə təsiri. Mobil genetik elementlərin genlərin 

aktivliyinin tənzimlənməsində rolu. Enhanserlər, saylenserlər, 

insulyatorlar, attenuatorların genlərin aktivliyinin 

 



tənzimlənməsində əhəmiyyəti. mRNT molekulunun 

prosessinqi. Eukariotlarda genlərin ekspressiyasının 

translyasiya və foldinq mərhələlərinin tənzimi. Müxtəlif 

faktorların genlərin ekspressiyasına təsiri. İzofermentlərin və 

hormonların adaptiv reaksiyaların tənzimində rolu. Hüceyrə 

stressi sindromu. İŞZ (istilik şoku zülalları) və onların qeyri-

spesifik adaptasiyaların formalaşmasında əhəmiyyəti. 

Davamlılığın yaranmasında və təzahür etməsində “adaptiv 

yaddaşın” rolu. 
7 07.11.2017 

 

Mühazirə№7:    Genomun ölçüsünün təkamülü. Virusların, 

pro- və eukariotların genomunun quruluşu və əsas 

xüsusiyyətləri. Unikal genlər, orta və yüksək təkrar olunan 

nukleotid ardıcıllıqları və onların adaptasiyada rolu. Genetik 

sistemin adaptasiogenezi. Simbiogenez hadisəsi; 

xloroplastların və mitoxondrilərin rolu. Pro- və eukariotlarada 

genetik informasiyanın üfüqi ötürülmə yolları: konyuqasiya, 

seksduksiya, transformasiya, transduksiya, transfeksiya, 

transgenez proseslərinin mahiyyəti, mexanizmi və adaptiv 

əhəmiyyəti. 

 

8 14.11.2017 

 

Mühazirə№8:  Adaptiv əlamətlərin təzahüründə mühit və 

irsiyyətin təsirinin qiymətləndirilməsi. Genotipin mühitlə 

qarşılıqlı əlaqələri. Kəmiyyət və keyfiyyət əlamətləri. 

Təsərrüfat əhəmiyyətli kəmiyyət əlamətlərinin variasiya 

analizi zamanı genetik parametrlərin qiymətləndirilməsi: orta 

qiymət, dispersiya, standard kənarlanma, variasiya əmsalı, 

korrelyasiya və reqressiya əmsallarının öyrənilməsi. 

Əlamətlərin irsiliyi, ümumi və xüsusi irsilik əmsallarının 

hesablanması. İrsi dəyişkənliklərin homoloji sıralar qanunu. 

N.İ.Vavilov tədqiqatlarının əsas nəticələri.  

 

9 21.11.2017 

 

 

Aralıq imtahan 

 

 

Mühazirə №9:.   Mutasiyalar irsi dəyişkənliklərin ilkin 

mənbəyi kimi. Mutasiyaları təsnifatı. Spontan və induksiya 

olunan mutasiyalar, spontan mutasiyaların səviyyəsi. 

Mutasiyaların endogen amilləri: replikasiya, reparasiya və 

rekombinasiyanın səhvləri, mobil genetik elementlərin rolu. 

Mutasiyaların ekzogen amilləri: fiziki mutagenlər 

(elektromaqnit dalğaları - ionlaşdırıcı şüalanma və UB-

şüalanma, radiasiya şüaları və yüksək temperaturun təsiri), 

kimyəvi mutagenlər (modifikasiyalaşdırıcı agentlər, azot 

əsaslarının analoqları və alkilləşdirici agentlər), biotik amillər.   

 

 

10 28.11.2017 

 

Mühazirə№10:  Nöqtəvi mutasiyaların tezliyi və növləri: 

azot əsaslarının əvəzolunmaları - tranzisiyalar, 

transversiyalar; oxunma çərçivəsinin sürüşməsi – frameshift 

mutasiyaları. Mutasiyaların molekulyar əsasları: tautomeriya 

və tautomer şiftlərlə şərtlənən mismatch mutasiyaları, azot 

əsaslarının analoqlarının, alkilləşdirici birləşmələrin, akridin 

rəngləyicilərinin nöqtəvi mutasiyaların yaranmasında rolu. 

Apurin saytlar və dezaminləşmə. Nöqtəvi mutasiyaların 

təzahür formaları – susmuş mutasiyalar, neytral mutasiyalar, 

“leaky” mutasiyalar, missens mutasiyalar, nonsens 

mutasiyalar. Mikromutasiyaların genetik variabellikdə adaptiv 

rolu. 

 

11 05.12.2017 

 

Mühazirə №11: Xromosom mutasiyaları - 

xromosomların sayında və quruluşunda baş verən 

dəyişikliklər, onların adaptasiyada və təkamüldə rolu. Genom 

mutasiyaları. Təbii populyasiyalarda poliploid sıralarının 

yaranması. Allopoliploidiyanın və avtopoliploidiyanın 

təkamüldə və adaptasiyada rolu. 

Pro- və eukariotların mümkün rekombinasiya 

mexanizmləri. Rekombinasiyaların sıxlığına təsir edən 

amillər. Rekombinant genlərin xüsusiyyətləri. Adaptasiya və 

 



Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək. 

rekombinasiya arasında olan əlaqələr. İlişiklilik və genlərin 

qarşılıqlı əlaqələri. Genlərin koadaptiv blokları, onların 

adaptiv xüsusiyyətləri. Mutasiya və rekombinsiyaların pro- və 

eukariotların təkamülündə və adaptasiyasında əhəmiyyəti. 

12 12.12.2017 

 

Mühazirə№12:  Biosenozlara antropogen təsirlərin 

nəticələri. Ekoloji şəraitin dəyişilməsinin hazırda və 

gələcəkdə gözlənilən nəticələri. Mühit mutagenləri və onların 

genetik sistemlərə təsiri. Mutasiyaların skrininq proqramları. 

Ksenobiotiklərin genoma mənfi təsirləri.  

 

13 19.12.2017 

 

Mühazirə№13: Genomun mutagenlərdən mühafizə 

mexanizmləri. Genomun mühafizəsində reparativ sistemlərin 

rolu. Pro- və eukariotların əsas reparativ sistemləri: əsasların 

və nukleotidlərin eksizion reparasiyası, mismetç reparasiya, 

postreplikativ reparasiya. SOS-cavab reaksiyası və apaptoz. 

Pro- və eukariotlarda reparasiyaya nəzarət edən genlər və  

reparativ sistemlərin pozğunluqları. Mutator fenotip. Adaptiv 

mutasiyalar.    

Genomun mühafizəsində tətbiq olunan üsullar. 

Antimutagenlərin təbiəti və təsir mexanizmləri. 

Autoantimutagenlər və növlərin məhv olma problemi. 

 

14 26.12.2017 Mühazirə№14 və №15 : İnsan ekogenetikası konsepsiyası. 

Xarici mühit faktorlarına qarşı irsiyyətlə şərtlənən patoloji 

reaksiyalar. Farmokogenetika. Ətraf mühit faktorlarına qarşı 

ekogenetik patoloji reaksiyalar. Mutagenezin ekogenetik 

aspektləri. Fiziki-kimyəvi amillərin insan genomuna təsirləri. 

Biotik amillərin insan genomuna təsiri. İnsan genomunun 

mühafizəsində reparativ sistemlərin rolu. “Meyllilik genləri” 

və ekoloji pasportlar. “Ətraf mühit genləri”, simptondan 

qabaqkı diaqnostika. Kanserogenezin mümkün səbəbləri və 

molekulyar-genetik əsasları. Yüksək peşə və ekoloji təhlükə 

qruplarında genetik patologiyaların monitorinqi və 

profilaktikası.   

 

  Final imtahan  


