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Дорогі десятикласники!
Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним
світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно
вивчали будову та процеси життєдіяльності людини.
У 10-му класі ви ознайомитеся з досягненнями таких біологічних наук,
як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації
(молекулярному, клітинному та організмовому) та узагальните набуті
раніше знання. Ці знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти
їхні взаємозв’язки із середовищем життя, єдність органічного світу. Сподіваємося, ви усвідомите необхідність оберігати навколишнє природне
середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси.
Важливою складовою уроку біології є лабораторні та практичні роботи,
які допоможуть вам глибше опанувати теоретичний матеріал та набути
елементарних практичних умінь у різних галузях біології. Підручник,
окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріал, вивчення якого передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на
академічному рівні. Цей матеріал певним чином виділений у тексті. Утім,
ці відомості є цікавими та корисними і для тих десятикласників, які вивчають основи цієї науки на рівні стандарту.
Короткий словник термінів і понять, полегшить вам роботу з підручником.
Життя на нашій планеті вражає складністю й різноманітністю проявів.
Охопити їх усі в шкільному курсі неможливо, тому ми розглянемо лише
основні загальні закономірності. Потрібно пам’ятати, що і тепер, коли
біологія досягла значних успіхів у вивченні живої природи, перед цією
наукою постає багато невирішених питань, на які вчені ще нездатні дати
обґрунтовану відповідь. Багато положень сучасної біології є лише припущеннями, і, можливо, ви станете свідками нових видатних відкриттів.
Отже, успіхів вам у пізнанні складного та цікавого світу живих організмів! Сподіваємося, що знання, які ви здобудете, вивчаючи біологію,
стануть вам у пригоді в подальшому житті.
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ÂÑÒÓÏ
система біологічних наук;
значення біології в житті людини;
рівні організації живої матерії;
методи досліджень у біології;
основні досягнення сучасної біології;
основні завдання біологічних наук на сучасному етапі.

§ 1.
Пригадайте:

СИСТЕМА БІОЛОГІЧНИХ НАУК.
ЗВ’ЯЗОК БІОЛОГІЧНИХ НАУК З ІНШИМИ
НАУКАМИ
які біологічні науки вам відомі? Яких ви знаєте видатних
учених-біологів?

Біологія – комплексна наука про живу природу. Ви вже знаєте, що біологія досліджує різні прояви життя. Як самостійна природнича наука
біологія зародилася ще до нашої ери, а її назву запропонували 1802 року
незалежно один від одного французький учений Жан-Батіст Ламарк
(1744–1829) і німецький – Готфрід Рейнхольд Тревіранус (1766–1837).
Протягом попередніх років навчання у школі ви вже ознайомилися з
основами таких біологічних наук, як ботаніка, мікологія, зоологія, анатомія та фізіологія людини та ін. Протягом наступних років ви дізнаєтеся й
про досягнення інших біологічних наук: біохімії, цитології, вірусології,
біології індивідуального розвитку, генетики, екології, еволюційного вчення, систематики, палеонтології тощо. Дані цих і багатьох інших біологічних наук дають змогу вивчати закономірності, притаманні всім живим
організмам. Розгляньте малюнок 1.1 і ознайомтеся з короткою характеристикою основних біологічних наук. (Поміркуйте, які з біологічних наук,
зазначених на схемі, на вашу думку, найбільше пов’язані між собою.)
Біологію називають провідною наукою ХХІ ст. Без досягнень біології
нині неможливий прогрес аграрних наук, охорони здоров’я і навколишнього природного середовища, біотехнології тощо.
 Взаємозв’язки біології з іншими науками. Біологія тісно пов’язана з
іншими природничими та гуманітарними науками. Унаслідок взаємодії з
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Біологія – система наук про життя на різних рівнях його організації;
вивчає живі організми та узагальнює закономірності, притаманні всім організмам;
її завдання – пізнання суті життя
Біохімія – наука про хімічний склад
живих організмів і хімічні процеси,
які в них відбуваються

Молекулярна біологія вивчає
процеси, що відбуваються в живих
системах на молекулярному рівні

Цитологія – наука про будову та
процеси життєдіяльності клітин

Гістологія – наука про будову та
функції тканин тварин (тканини рослин вивчає анатомія рослин)

Біотехнологія – прикладна наука,
яка розробляє й впроваджує у
виробництво промислові методи з
використанням живих організмів і
біологічних процесів
Біологія індивідуального розвитку – наука про закономірності індивідуального розвитку організмів від
зародження до смерті
Екологія – наука про взаємозв’язки
організмів між собою та умовами
середовища мешкання, структуру
та функціонування багатовидових
систем (екосистем, біосфери). Екологічні принципи слугують теоретичним підґрунтям охорони природи
Ботаніка – наука про рослини
Систематика – наука про видову
різноманітність сучасних і вимерлих
живих істот. Систематики описують
нові для науки види, відносять їх до
вищих систематичних одиниць –
родів, родин і т. д. та на основі узагальнення досягнень інших галузей
біології впорядковують (класифікують) знання про живу матерію, створюючи систему організмів. Її
завдання: опис нових для науки
видів, розподіл їх по систематичних
одиницях – родах, родинах тощо
Зоологія – наука про тварин
Фізіологія – наука про процеси
життєдіяльності організмів. Підрозділи фізіології: фізіологія рослин,
тварин, людини

Ембріологія – наука про зародковий етап розвитку організмів
Вірусологія – наука про неклітинні
форми життя – віруси
Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості, механізми передачі спадкової інформації від батьків нащадкам
Селекція – прикладна наука про
створення нових штамів мікроорганізмів, сортів рослин і порід тварин
Еволюційне вчення – наука, яка
встановлює закономірності історичного розвитку живої матерії на
нашій планеті
Філогенія – наука про конкретні
шляхи та етапи історичного розвитку різних груп живих організмів
Палеонтологія – наука, яка досліджує вимерлі організми
Мікологія – наука про гриби
Бактеріологія – наука про прокаріотичні організми
Анатомія – наука, яка досліджує
форму, будову окремих органів,
систем органів та організму в цілому. Підрозділи анатомії: анатомія
тварин, людини; морфологія та
мікроскопічна анатомія рослин

Мал. 1.1. Коротка характеристика основних біологічних наук
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хімією виникла біохімія, а з фізикою – біофізика. Біогеографія – комплексна наука про поширення живих організмів на Землі – розроблена зусиллями кількох поколінь учених, що вивчали флору, фауну, угруповання видів
у різних географічних частинах нашої планети. В усіх галузях біології
застосовують математичні методи обробки зібраного матеріалу.
Унаслідок взаємодії екології з гуманітарними науками виникла соціоекологія (вивчає закономірності взаємодії людського суспільства та навколишнього природного середовища), а взаємодія біології людини з гуманітарними
науками сформувала антропологію – науку про походження та еволюцію
людини як особливого біосоціального виду, людські раси тощо.
Філософія біології – наука, що виникла внаслідок взаємодії класичної
філософії з біологією. Вона вивчає проблеми світосприйняття у світлі досягнень біології.
Дані біологічних наук про людину (анатомії, фізіології, генетики людини
тощо) слугують теоретичною базою медицини (науки про здоров’я людини та
його збереження, захворювання, методи їхньої діагностики та лікування).
У другій половині ХХ ст. завдяки успіхам різних природничих наук
(фізики, математики, кібернетики, хімії та інших) сформувалися нові напрями біологічних досліджень:
 космічна біологія – вивчає особливості функціонування живих систем в умовах космічних апаратів і Всесвіту;
 біоніка – досліджує особливості будови та життєдіяльності організмів з метою створення різних технічних систем і приладів;
 радіобіологія – наука про вплив різних видів іонізуючого випромінювання на живі системи;
 кріобіологія – наука про вплив на живу матерію низьких температур.
Сучасне суспільство часто стикається з проблемами, що виникають на
стику з іншими науками. Наприклад, для оцінки наслідків антропогенних впливів на живі системи (як-от, радіаційних, хімічних тощо) потрібні
спільні зусилля біологів, медиків, фізиків, хіміків та ін. Створення біоінформаційних технологій (наприклад, для вивчення структури і функцій
наборів спадкової інформації організмів) неможливо без спеціальних
комп’ютерних програм. Вивчення спадкових хвороб людини – також завдання для багатьох наук (генетики, біохімії, медицини тощо).
Ключові терміни та поняття. Біологія, система біологічних наук.

Коротко
про
головне

Біологія – комплекс наук, які досліджують різні прояви життя.
Назву «біологія» запропонували 1802 року французький учений
Ж.-Б. Ламарк і німецький – Г.Р. Тревіранус.
Біологія має тісні зв’язки як з іншими природничими науками, так
і з гуманітарними. Унаслідок взаємодії з іншими науками виникли
біохімія, біофізика, біогеографія, радіобіологія та багато інших.

Запи
итання для
само
оконтролю

1. Хто і коли
кол
ли запропонував
за
апроп
понував
в термін
те
ермін
н «біологія»?
«біо
ологія»»? 2. Які основні
осно
овні біобііоло
огічні науки
наукки ви з
нає
єте? 3
аведітть при
иклад
ди вз
заємо
одії бі
іологіії з
логічні
знаєте?
3.. На
Наведіть
приклади
взаємодії
біології
інш
шими
и наук
ками..
іншими
науками.

Поміркуйте.
По
Пом
ом
Прочитайте нарис з історії біологічної науки. Які винаходи людства
сприяли розвитку біології?
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Завдання для
роботи в групі

Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуйте
роткі
лення
життя
кор
откі повідомле
ення про житт
тя і діяльність
діяльністть всесвітньо
всесвітнь
ьо відомих
вітчизняних
учених,
внесок
розвиток
вітч
чизняних учених
х, які зробили вагомий внес
сок у розвит
ток української
ськ
кої біологічної науки: О.О. Ковалевського,
Ковалевськкого, І.І. Мечникова,
Мечникова,
С.Г.
В.І.
С.Г
Г. Навашина, В.І
І. Вернадського,
ськогго, І.І. Шмальгаузена,
Шмаль
ьгаузена, О.В.
О.В
В. Фоміна,
М.Г.
М.М.
Кесслера,
Караваєва,
М.Г
Г. Холодного, М
.М. Гришка, К.Ф. Кессле
ера, В.О. К
араваєва,
В.О.
Топачевського,
Палладіна,
Гершензона,
Д.К.
В.О
О. Топачевськог
го, О.В. Паллад
діна, С.М. Гер
ршензона, Д
.К. Заболотного,
П.Г.
лот
тного, О.О. Бого
омольця, В.Ю. Чаговця, П.Г
Г. Костюка, О.П. Маркевича.
кев
вича.

НАРИС З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
Людина як складова частина природи ще з давніх-давен
прагнула вивчати тих тварин і рослини, які її оточували,
адже від цього залежало її виживання. Перші спроби впорядкувати накопичені дані про будову тварин і рослин,
процеси їхньої життєдіяльності й різноманітність належать ученим Давньої Греції – Арістотелю (мал. 1.2) та Теофрасту. Арістотель створив першу наукову систему для
близько 500 видів відомих на той час тварин та заклав
підвалини порівняльної анатомії (спробуйте визначити
завдання цієї науки). Вважав, що жива матерія виникла з
неживої. Теофраст (372–287 рр. до н. е.) описав різні органи
рослин та заклав основи ботанічної класифікації. Системи
живої природи цих двох вчених стали підґрунтям для
розвитку європейської біологічної науки та істотно не
змінювались аж до VIII ст. н. е.
У період середньовіччя (V–XV ст. н. е.) біологія розвивалася здебільшого як описова наука. Накопичені факти в
ті часи часто були спотвореними. Приміром, трапляються
описи різних міфічних істот, як-от «морського монаха»,
що ніби з’являвся морякам перед штормом, або морських
зірок з обличчям людини тощо.
В епоху Відродження швидкий розвиток промисловості,
сільського господарства, видатні географічні відкриття поставили перед наукою нові завдання, чим стимулювали її
розвиток. Так, з винайденням світлового мікроскопа пов’язане становлення цитології. Світловий мікроскоп з окуляром та об’єктивом з’явився на початку XVII ст., однак
його винахідник достеменно невідомий; зокрема, великий
італійський вчений Г. Галілей демонстрував винайдений
ним дволінзовий збільшувальний прилад ще в 1609 р. А
1665 року, вивчаючи за допомогою вдосконаленого власноруч
мікроскопа тоненькі зрізи корка бузини, моркви та ін., Роберт
Гук (мал. 1.3) відкрив клітинну будову рослинних тканин
і запропонував сам термін клітина. Приблизно в цей самий час голландський натураліст Антоні ван Левенгук
(мал. 1.4) виготовив унікальні лінзи з 150–300-кратним
збільшенням, через які вперше спостерігав одноклітинні
організми (одноклітинні тварини й бактерії), сперматозоїди, еритроцити та їхній рух у капілярах.
Усі накопичені наукові факти про різноманіття живого узагальнив видатний шведський учений XVIII ст.

Мал. 1.2. Арістотель
(384–322 рр. до н. е.)

Мал. 1.3. Роберт
Гук (1635–1703)

Мал. 1.4. Антоні ван
Левенгук (1632–1723)
7
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Мал. 1.5. Карл
Лінней (1707–1778)

Мал. 1.6. Теодор
Шванн (1810–1882)

Мал. 1.7. ЖанБатіст Ламарк
(1744–1829)

Карл Лінней (мал. 1.5). Він наголошував на тому, що в
природі існують групи особин, які нагадують одна одну за
особливостями будови, потребами до довкілля, заселяють
певну частину поверхні Землі, здатні схрещуватися між
собою та давати плідних нащадків. Такі групи, кожна з
яких має певні відмінності від інших, він вважав видами.
Лінней започаткував сучасну систематику, а також створив власну класифікацію рослин і тварин. Він ввів латинські наукові назви видів, родів та інших систематичних категорій, описав понад 7500 видів рослин і близько
4000 видів тварин.
Важливий етап у розвитку біології пов’язаний зі створенням клітинної теорії та розвитком еволюційних ідей.
Зокрема, було виявлено ядро в клітині: уперше його
1828 року спостерігав у рослинній клітині англійський
ботанік Роберт Броун (1773–1858), який згодом (1833) запропонував термін «ядро». 1830 року ядро яйцеклітини
курки описав чеський дослідник Ян Пуркіне (1787–1869).
Спираючись на праці цих учених та німецького ботаніка
Маттіаса Шлейдена (1804–1881), німецький зоолог Теодор
Шванн (мал. 1.6) 1838 року сформулював основні положення клітинної теорії, згодом доповнені німецьким цитологом Рудольфом Вірховим (1821–1902).
На початку ХІХ ст. Жан-Батіст Ламарк (мал. 1.7) запропонував першу цілісну еволюційну гіпотезу (1809),
звернув увагу на роль чинників навколишнього середовища в еволюції живих істот. Найвагоміший внесок у подальший розвиток еволюційних поглядів зробив один з
найвидатніших біологів світу – англійський учений
Чарльз Дарвін (мал. 1.8). Його еволюційна гіпотеза (1859)
започаткувала теоретичну біологію й значно вплинула на
розвиток інших природничих наук. Учення Ч. Дарвіна
згодом було доповнене і розширене працями його послідовників і як завершена система поглядів під назвою «дарвінізм» остаточно сформувалося на початку ХХ ст. Найбільшу роль у розвитку дарвінізму того часу відіграв
знаменитий німецький учений Ернст Геккель (мал. 1.9),
який, зокрема, запропонував 1866 року назву науки про
взаємозв’язки організмів та їхніх угруповань з умовами
середовища життя – екологія. Він намагався з’ясувати та
схематично зобразити шляхи еволюції різних систематичних груп тварин і рослин, заклавши основи філогенії.
Важливий внесок у розвиток учення про вищу нервову
діяльність та фізіологію травлення хребетних тварин і людини зробили російські вчені – Іван Михайлович Сєченов
та Іван Петрович Павлов (мал. 1.10, 1.11), про що вам уже
відомо з курсу біології 9-го класу.

Мал. 1.8. Чарльз
Дарвін (1809–1882)

У середині XIX ст. були закладені підвалини науки про
закономірності спадковості й мінливості організмів – генетики. Датою її народження вважають 1900 рік, коли три
вчені, які робили досліди з гібридизації рослин, – голландець Гуго де Фріз (1848–1935) (йому належить термін
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мутація), німець Карл Еріх Корренс (1864–1933) та австрієць Еріх Чермак (1871–1962) – незалежно один від одного
натрапили на забуту працю чеського дослідника Грегора
Менделя (мал. 1.12) «Досліди над рослинними гібридами»,
видану ще 1865 року. Ці вчені були вражені тим, наскільки результати їхніх дослідів збігалися з отриманими
Г. Менделем. Згодом закони спадковості, встановлені
Г. Менделем, сприйняли науковці різних країн, а ретельні
дослідження довели їхній універсальний характер. Назву
«генетика» запропонував 1907 року англійський учений
Уільям Бетсон (1861–1926). Величезний внесок у розвиток
генетики зробив американський учений Томас Хант Морган (мал. 1.13) зі своїми співробітниками. Підсумком їхніх
досліджень стало створення хромосомної теорії спадковості, яка вплинула на подальший розвиток не лише генетики, а й біології в цілому. Нині генетика стрімко розвивається і посідає одне з центральних місць у біології.
Наприкінці XIX ст. (1892) російський учений Дмитро
Йосипович Івановський (1864–1920) відкрив неклітинні
форми життя – віруси. Цю назву невдовзі запропонував
голландський дослідник Мартин Віллем Бейєринк (1851–
1931). Однак розвиток вірусології став можливий лише з
винайденням електронного мікроскопа (30-ті роки XX ст.),
здатного збільшувати об’єкти досліджень у десятки й сотні
тисяч разів. Завдяки електронному мікроскопу людина
змогла детально вивчити клітинні мембрани, найдрібніші
органели та включення.

Мал. 1.9. Ернст
Геккель (1834–1919)

Мал. 1.10. І. М. Сєченов
(1829–1905)

У XX ст. бурхливо розвивалися молекулярна біологія,
генетична інженерія, біотехнологія тощо. Американський учений – біохімік Джеймс Уотсон, англійські –
біолог Френсис Крік (мал. 1.14) та біофізик Морріс Уілкінс
(1916–2004) у 1953 році відкрили структуру ДНК (за це їм
1962 року присуджено Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини), а згодом з’ясували роль нуклеїнових
кислот у збереженні й передачі спадкової інформації.
Два біохіміки – іспанець Северо Очоа (1905–1993) та
американець Артур Корнберг (1918–2001) стали лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини

Мал. 1.11. І. П. Павлов (1849–1936)

1

Мал. 1.12.
Грегор Мендель
(1822–1884)

Мал. 1.13. Томас
Хант Морган
(1866–1945)

2

Мал. 1.14. Джеймс Уотсон
(1928 р. н.) (1) і Френсис Крік
(1916–2004) (2)
9
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1959 року за відкриття механізмів біосинтезу РНК і ДНК.
А протягом 1961–1965 років завдяки роботам лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини 1968 року
американських біохіміків Маршалла Ніренберга (1927–
2010), Роберта Холлі (1922–1993) та індійського біохіміка
Хара Гобінда Хорани (1922–2010) було розшифровано генетичний код і з’ясовано його роль у синтезі білків.
Мал. 1.15.
О.О. Ковалевський
(1840–1901)

Мал. 1.16.
І.І. Шмальгаузен
(1884–1963)

Мал. 1.17.
І.І. Мечников
(1845–1916)

Мал. 1.18.
С.Г. Навашин
(1857–1930)

У розробці біотехнологічних процесів часто застосовують методи генетичної та клітинної інженерії. Генетична
інженерія – це прикладна галузь молекулярної генетики та
біохімії, яка розробляє методи перебудови спадкового матеріалу організмів вилученням або введенням окремих генів
чи їхніх груп. Поза організмом гени вперше синтезував
1969 року Х.Г. Хорана. Того ж року вперше вдалося виділити в чистому вигляді гени бактерії – кишкової палички. За
останні десятиріччя вчені розшифрували структуру спадкового матеріалу різних організмів (мух-дрозофіл, кукурудзи та ін.), і людини зокрема. Це дає можливість вирішити
багато проблем, наприклад, лікування різноманітних хвороб, збільшення терміну життя людини, забезпечення людства продуктами харчування та ін.
За свої дослідження в галузі біохімії отримали Нобелівську премію по фізіології та медицині 1953 року два біохіміки німецького походження – англійський Ханс Адольф
Кребс (1900–1981) та американський Фріц Альберт Ліпман (1899–1986) за відкриття циклу біохімічних реакцій
під час кисневого етапу енергетичного обміну (названий
циклом Кребса). Американський хімік Мелвін Калвін
(1911–1997) вивчив етапи перетворення карбон(ІІ) оксиду на
вуглеводи під час темнової фази фотосинтезу (цикл Кельвіна), за що отримав Нобелівську премію з хімії в 1961 році.
1997 року американському лікарю-біохіміку Стенлі Прузінеру (1942 р. н.) було присуджено Нобелівську премію з
фізіології та медицини за дослідження пріонів – білкових
інфекційних частинок, здатних спричиняти смертельно
небезпечні захворювання головного мозку людини та сільськогосподарських тварин («коров’ячий сказ» та ін.).
Важливий внесок у розвиток біології належить українським ученим. Зокрема, дослідження Олександра Онуфрійовича Ковалевського (мал. 1.15) та Івана Івановича
Шмальгаузена (мал. 1.16) відіграли важливу роль у розвитку порівняльної анатомії тварин, філогенії та еволюційних
поглядів. Ілля Ілліч Мечников (мал. 1.17) відкрив явище
фагоцитозу і розвинув теорію клітинного імунітету, за що
йому було присуджено Нобелівську премію з фізіології та
медицини в 1908 році. Він також запропонував гіпотезу походження багатоклітинних тварин. О.О. Ковалевського та
І.І. Мечникова справедливо вважають засновниками еволюційної ембріології. Всесвітню славу українській ботанічній
школі приніс Сергій Гаврилович Навашин (мал. 1.18), який
1898 року відкрив процес подвійного запліднення у квіткових рослин.
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Важко уявити сучасний розвиток екології без праць нашого видатного співвітчизника – Володимира Івановича Вернадського (мал. 1.19). Він створив учення про біосферу – єдину
глобальну екосистему планети Земля, а також ноосферу – новий стан біосфери, спричинений розумовою діяльністю людини. Як це часто буває, ідеї В.І. Вернадського випередили свій
час. Лише тепер його прогнози про ноосферу розглядають як
своєрідну програму, покликану забезпечити гармонійне співіснування людини та навколишнього природного середовища, яке спирається на екологізацію всіх сфер діяльності
людини: промисловості, транспорту, тваринництва та рільництва. В.І. Вернадський започаткував нову науку – біогеохімію, що вивчає біохімічну діяльність живих організмів з
перетворення геологічних оболонок нашої планети.

Мал. 1.19.
В.І. Вернадський
(1863–1945)

Великі досягнення в українській ботанічній науці належать Олександру Васильовичу Фоміну, Миколі Григоровичу Холодному, Миколі
Миколайовичу Гришку (1901–1964), зоологічній – Карлу Федоровичу Кесслеру
(1815–1881), Володимиру Опанасовичу Караваєву (1864–1939), Вадиму Олександровичу Топачевському (1930–2004), біохімії – Олександру Володимировичу
Палладіну, Миколі Євдокимовичу Кучеренку (1938–2008), гідробіології – Олександру Вікторовичу Топачевському (1897–1975), радіобіології – Дмитру Михайловичу Гродзинському (1929 р. н.), генетиці – Сергію Михайловичу Гершензону,
мікробіології – Данилу Кириловичу Заболотному та Миколі Григоровичу
Холодному, фізіології людини і тварин – Олександру Олександровичу Богомольцю, Василю Юрійовичу Чаговцю (1873–1941), Платону Григоровичу Костюку,
паразитології – Олександру Прокоповичу Маркевичу (1905–1999) та багатьом
іншим (мал. 1.20).

1

2

5

3

6

4

7

Мал. 1.20. Вітчизняні вчені-біологи: О.В. Фомін (1869–1935) (1);
М.Г. Холодний (1882–1953) (2); О.В. Палладін (1885–1972) (3);
С.М. Гершензон (1906–1998) (4); О.О. Богомолець (1881–1946) (5);
Д.К. Заболотний (1866–1929) (6); П.Г. Костюк (1924–2010) (7)
11
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§ 2.
Пригадайте:

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
які ознаки притаманні рослинам, грибам, бактеріям і тваринам? Що таке подразливість? Які організми називають еукаріотами та прокаріотами? Що таке регенерація, подразливість,
рефлекси, розмноження? Що таке система, популяція, екосистема, біосфера, колообіг речовин?

Властивості живої матерії. Хоча біологія досліджує різні прояви
життя протягом багатьох сторіч, навіть на сучасному етапі її розвитку
важко дати чітке й стисле визначення поняття «життя». Тому перелічимо
основні властивості, притаманні живій матерії. Більшість з них вам відомі з попередніх курсів біології.
Кожна жива істота, або організм, складається з окремих часток – клітин (мал.
2.1). Неживі предмети (за винятком решток
організмів) клітинної будови не мають. Таким чином, клітина – це структурнофункціональна одиниця організації живих
організмів. Неклітинні форми життя –
віруси – здатні виявляти прояви життєдіяльності лише всередині клітин тих орга1
нізмів, в яких вони паразитують.
Організми та неживі об’єкти відрізняються співвідношенням хімічних елементів, що входять до їхнього складу. До складу живих істот входять ті самі хімічні
елементи, з яких складаються й неживі
об’єкти. Проте хімічний склад усіх організмів відносно подібний, тоді як у різних
компонентів неживої природи він відрізняється. Наприклад, у водній оболонці
Землі (гідросфері) переважають Гідроген
та Оксиген, у газоподібній (атмосфері) –
Оксиген і Нітроген, у твердій (літосфері) –
Силіцій, Оксиген тощо. Натомість у складі
всіх живих істот переважають чотири хімічні елементи: Гідроген, Карбон, Нітро2
ген та Оксиген.
Живій матерії притаманний обмін речовинами та енергією з навколишнім середовищем. Живі організми здатні засвоювати органічні сполуки, причому деякі з
них синтезують ці речовини з неорганічних (рослини, ціанобактерії, деякі бактерії та одноклітинні тварини). Поживні реМал. 2.1. Рослина та
човини (а також Н2О, СО2 і О2) живі істоти
клітинна будова листка (1);
отримують
з довкілля, тобто живляться
тварина та клітинна будова
та дихають. Сполуки, які надходять до
її тканини (2)
12
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живих організмів, зазнають у них змін. Частина їх використовується для
забезпечення власних потреб організму в енергії, а інша частина – як будівельний матеріал, необхідний для росту та оновлення окремих клітин і
організму в цілому. Нагадаємо, що енергія виділяється внаслідок розщеплення органічних сполук.
Процеси обміну речовин (метаболізму) становлять сукупність фізичних і хімічних процесів, що відбуваються як в окремих клітинах, так і в
цілісному багатоклітинному організмі. Кінцеві продукти обміну речовин
організми виводять у довкілля. Туди ж виділяється й частина енергії.
Отже, будь-який організм є відкритою системою. Це означає, що він
може тривалий час функціонувати лише за умов надходження ззовні енергії, поживних та інших речовин.
Кожна біологічна система здатна до саморегуляції. Обмін речовин забезпечує одну з найголовніших умов існування живих істот – підтримання гомеостазу – здатності біологічних систем зберігати відносну сталість
свого складу та властивостей за змін умов навколишнього середовища.
Підтримання гомеостазу забезпечують системи, які регулюють життєві функції. У багатьох тварин до регуляторних систем належать нервова,
імунна та ендокринна, у рослин – окремі клітини, які виділяють біологічно активні речовини (фітогормони, фітонциди та ін.). Усі процеси життєдіяльності відбуваються узгоджено.
Біологічним системам притаманна здатність до підтримання своєї
специфічної структури. Біологічним системам – від неклітинних форм
життя (вірусів) до надорганізмових угруповань (популяцій, екосистем,
біосфери в цілому) – властива чітка внутрішня структура. Наприклад,
багатоклітинні організми здатні до регенерації – відновлення втрачених
або ушкоджених структур.
Іноді здатність до регенерації може бути дуже яскраво вираженою: деяких
губок можна розтерти в ступці до кашкоподібного стану; при вміщенні такої
«кашки» у водне середовище окремі клітини знову об’єднуються, формуючи
згодом цілісний організм. А з прикопаного невеликого пагона верби з часом
виростає нове дерево.

Характерна риса організмів – здатність до рухів.
лише тваринам, а й рослинам (мал. 2.2). Багато мікроскопічних одноклітинних водоростей, одноклітинних тварин чи бактерій рухаються у воді за допомогою органел руху – джгутиків.
Живій матерії притаманна здатність сприймати
подразники зовнішнього та внутрішнього (тобто ті,
що виникають у самому організмі) середовища і
певним чином на них реагувати (подразливість).
Наприклад, дотик до листка мімози соромливої
(зростає в Криму) спричинює його провисання. У
тварин реакції на подразники, які здійснюються за
участі нервової системи, називають рефлексами.
Усім біологічним системам притаманна здатність до самовідтворення. Організми здатні утворювати собі подібних, тобто вони здатні до розмноження. Завдяки здатності до розмноження існують не
лише окремі види, а й життя взагалі.

Рух властивий не

Мал. 2.2. Колові
рухи ліан навколо
стовбура дерева
13
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Живі організми здатні до росту та розвитку. Завдяки росту організми
збільшують свої розміри та масу. При цьому одні з них (наприклад,
рослини, риби) ростуть протягом усього життя, інші (наприклад, птахи,
ссавці, людина) – упродовж лише певного часу. Ріст зазвичай супроводжується розвитком – якісними змінами, пов’язаними з набуттям нових рис
будови та особливостей функціонування.
Пригадайте будову заплідненої яйцеклітини, зародка людини, який з неї
розвивається, та дорослого організму. Ви не заперечуватимете, що зародок, а
тим паче доросла людина, організовані значно складніше, ніж клітина, з якої
вони розвинулись. Це пов’язано з тим, що під час розвитку багатоклітинних
організмів збільшується кількість клітин, з яких вони складаються, відбуваються їхня диференціація, формування нових органів.

Існування організмів тісно пов’язане зі збереженням спадкової інформації та її передачею нащадкам під час розмноження. Це забезпечує стабільність існування видів, адже нащадки зазвичай більш-менш схожі на
своїх батьків. Водночас живим істотам притаманна й мінливість – здатність набувати нових ознак протягом індивідуального розвитку. Завдяки
мінливості організми здатні набувати нових ознак і пристосовуватися до
змін довкілля. Це необхідна передумова як для виникнення нових видів,
так і для історичного розвитку життя на нашій планеті, тобто еволюції.
Біологічні системи здатні до адаптацій. Нагадаємо, що адаптаціями
називають виникнення пристосувань у живих систем у відповідь на зміни, які відбуваються в їхньому зовнішньому
чи внутрішньому середовищах. На малюнку
1
2.3 показано дві форми зайця білого – літня та
зимова. Зміна темного літнього забарвлення на
біле зимове – це пристосування до існування на
тлі снігового покриву, що робить тварину менш
помітною для ворогів. Адаптації можуть бути
пов’язані зі змінами особливостей будови (пригадайте плавальні перетинки у водоплавних
птахів чи крокодилів), процесів життєдіяльності (зимова сплячка бурих ведмедів), поведінки (перельоти птахів) тощо. Адаптації
визначають можливість існування живих істот
у різноманітних умовах довкілля.
Отже, живі організми та надорганізмові
системи – це цілісні біологічні системи, здатні до самооновлення, саморегуляції та самовідтворення.
Жива матерія може перебувати на різних
рівнях організації, що поступово сформувалися в процесі її еволюції, – від простих до складніших.
 Рівні організації живої матерії. Розріз2
няють такі рівні організації живої матерії:
молекулярний,
клітинний,
організмовий,
Мал. 2.3. Зимове (1) і
попу
ля
ційно-видовий,
екосистемний,
або біогелітнє (2) «вбрання»
оценотичний, і біосферний (мал. 2.4).
зайця білого
14
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Мал. 2.4. Рівні організації живої матерії: 1 – молекулярний (відбуваються біохімічні реакції, кодується спадкова інформація); 2 – клітинний (клітини складаються
з молекул); 3 – організмовий (багатоклітинні організми складаються з клітин);
4 – популяційно-видовий (види складаються з популяцій, а популяції – з окремих
особин одного виду); 5 – екосистемний, або біогеоценотичний (складається з різних видів); 6 – біосферний (біосфера – сукупність усіх екосистем планети)
15
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На молекулярному рівні (мал. 2.4, 1) відбуваються хімічні процеси і
перетворення енергії, а також зберігається, змінюється і реалізується
спадкова інформація. На молекулярному рівні існують елементарні біологічні системи, наприклад віруси. Цей рівень організації живої матерії досліджують молекулярна біологія, біохімія, генетика, вірусологія.
Клітинний рівень організації живої матерії (мал. 2.4, 2) характеризується тим, що в кожній клітині як одноклітинних, так і багатоклітинних
організмів відбуваються обмін речовин і перетворення енергії, зберігається та реалізується спадкова інформація. Клітини здатні до розмноження і
передачі спадкової інформації дочірнім клітинам. Отже, клітина є елементарною одиницею будови, життєдіяльності і розвитку живої матерії. Клітинний рівень організації живої матерії вивчають цитологія, гістологія,
анатомія рослин.
Організмовий рівень (мал. 2.4, 3). У багатоклітинних організмів
під час індивідуального розвитку клітини спеціалізуються за будовою та
виконуваними функціями, часто формуючи тканини. З тканин формуються органи. Різні органи взаємодіють між собою у складі певної
системи органів (наприклад, травна система). Цим забезпечується функціонування цілісного організму як інтегрованої біологічної системи (в одноклітинних організмів організмовий рівень збігається з клітинним).
Таке функціонування насамперед пов’язане із здійсненням обміну речовин та перетворенням енергії, що запезпечує сталість внутрішнього
середовища.
Організмовий рівень організації живої матерії вивчає багато наук.
Окремі групи організмів досліджують ботаніка (об’єкт дослідження –
рослини), зоологія (об’єкт дослідження – тварини), мікологія (об’єкт
дослідження – гриби), бактеріологія (об’єкт дослідження – бактерії).
Будову організмів вивчає анатомія, а процеси життєдіяльності – фізіологія.
Популяційно-видовий рівень. Усі живі організми належать до певних
біологічних видів. Організми одного виду мають спільні особливості будови та процесів життєдіяльності, екологічні вимоги до середовища мешкання. Вони здатні залишати плодючих нащадків. Особини одного виду
об’єднуються в групи – популяції, які мешкають на певних частинах
території поширення даного виду (мал. 2.4, 4). Популяції одного виду
більш-менш відмежовані від інших. Популяції є не тільки елементарними
одиницями виду, а й еволюції, оскільки в них відбуваються основні еволюційні процеси, про які ви дізнаєтеся згодом. Ці процеси здатні
забезпечити формування нових видів, що підтримує біологічне різноманіття нашої планети.
Популяційно-видовий рівень організації характеризується високим
біорізноманіттям. Ви знаєте, що на нашій планеті мешкає майже 2,5 млн
видів бактерій, ціанобактерій, рослин, грибів, тварин.
Екосистемний, або біогеоценотичний, рівень. Популяції різних видів,
які населяють спільну територію, взаємодіють між собою та з чинниками
неживої природи, входять до складу надвидових біологічних систем – екосистем (мал. 2.4, 5). Нагадаємо, що екосистеми, які охоплюють територію
з подібними фізико-кліматичними умовами, називають також біогеоценозами. Біогеоценози здатні до самовідтворення. Для них характерні постійні потоки енергії між популяціями різних видів, а також постійний
16
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обмін речовиною між живою та неживою частинами біогеоценозів, тобто
колообіг речовин.
Біосферний рівень. Окремі екосистеми нашої планети разом утворюють біосферу – частину оболонок Землі, населену живими організмами
(мал. 2.4, 6). Біосфера становить єдину глобальну екосистему нашої планети. Біосферний рівень організації живої матерії характеризується
глобальним колообігом речовин і потоками енергії, які забезпечують
функціонування біосфери. Надорганізмові рівні організації живої матерії –
популяції, екосистеми та біосферу в цілому – вивчає екологія.
Запам’ятайте: усі рівні організації живої матерії взаємопов’язані між
собою: нижчі рівні входять до складу вищих.
Ключові терміни та поняття. Гомеостаз, відкрита система, адапта-

ція, популяція, біогеоценоз, колообіг речовин.
Основні властивості, притаманні живій матерії:
Кожна жива істота, або організм, складається з окремих
структурно-функціональних одиниць – клітин. Неклітинні
форми життя – віруси – паразитують усередині клітин інших
організмів.
Живі організми та неживі об’єкти відрізняються співвідношенням хімічних елементів, що входять до їхнього складу. У
живих організмах переважають чотири хімічні елементи:
Гідроген, Карбон, Нітроген та Оксиген.
Живі системи відкриті, тобто здатні до обміну речовин (метаболізму) та енергією з довкіллям.
Кожна біологічна система здатна до саморегуляції шляхом
підтримання гомеостазу.
Біологічним системам притаманна здатність до підтримання
своєї специфічної структури.
Характерна риса більшості живих організмів – здатність до
рухів.
Живій матерії притаманна подразливість, тобто здатність
сприймати подразники зовнішнього та внутрішнього середовища і певним чином на них реагувати.
Для всіх біологічних систем характерна здатність до самовідтворення.
Організмам властиві ріст і розвиток.
Існування організмів тісно пов’язане зі збереженням спадкової інформації та її передачею нащадкам під час розмноження. Водночас живим істотам притаманна й мінливість –
здатність набувати нових ознак протягом індивідуального
розвитку.
Біологічні системи здатні до адаптацій – пристосувань до
змін, які відбуваються в зовнішньому чи внутрішньому середовищах.
Розрізняють такі рівні організації живої матерії: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий,
екосистемний, або біогеоценотичний, і біосферний.

Коротко
про
головне
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
1. Чим можна пояснити наявність різних рівнів організації живої
матерії? 2. Користуючись матеріалом параграфа, спробуйте сформулювати поняття «життя». Чи можна вважати його повним?

§ 3.
Пригадайте:

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У БІОЛОГІЇ.
ЗНАЧЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ БІОЛОГІЧНОЇ
НАУКИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
за допомогою яких методів досліджують одноклітинні організми?

 Основні методи біологічних досліджень. Живу матерію на різних рівнях
організації досліджують також різними методами, основні з яких – порівняльно-описовий, експериментальний, моніторинг і моделювання. Отримані
результати обробляють за допомогою математично-статистичного аналізу.
За допомогою порівняльно-описового методу описують нові для науки
види організмів, процеси чи явища. Його започаткував давньогрецький
учений Арістотель. Однак часто замало просто описати новий вид організмів, процес, явище тощо. Щоб встановити своєрідність об’єкта досліджень,
його необхідно порівняти з іншими подібними об’єктами, процесами чи
явищами. Наприклад, відкриття нових для науки видів неможливе без
аналізу їхньої подібності та відмінностей від близьких форм. Те саме
стосується органічних сполук, біохімічних процесів, будови та функцій
клітин, тканин, організмів, екосистем тощо.
Для наукового дослідження будь-який біологічний об’єкт потрібно класифікувати, тобто визначити його належність до тієї чи іншої групи (наприклад, органічних речовин – до білків, ліпідів, вуглеводів чи нуклеїнових кислот тощо, живих істот – до відповідного виду, роду, родини і т. д.).
Порівняння об’єктів дослідження можливе лише в межах певного рівня
організації (наприклад, порівняння певної молекули з іншими молекулами, клітини – з іншими клітинами, виду – з іншими видами тощо).
Експериментальний метод полягає в тому, що дослідники активно
втручаються в будову об’єктів досліджень, перебіг тих чи інших процесів,
явищ і спостерігають за наслідками такого втручання. Експерименти бувають польові та лабораторні. Польові експерименти здійснюють у природних умовах: на експериментальних ділянках вивчають дію певних речовин на ріст рослин, випробовують заходи боротьби зі шкідниками,
досліджують вплив господарської діяльності людини на природні екосистеми тощо. Лабораторні експерименти проводять у спеціально обладнаних приміщеннях (лабораторіях) (мал. 3.1). У таких дослідженнях часто
використовують піддослідні організми, яких дослідники штучно розводять та утримують. Деякі лабораторні культури дали початок промисловим культурам, які використовують для одержання потрібних людині
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Мал. 3.1. Сучасні біологічні лабораторії

продуктів. Це один з напрямів досліджень у біотехнології (наприклад, використання дріжджів у хлібопекарській справі, виноробстві; бактерій і
грибів – для отримання антибіотиків тощо).
Моніторинг – постійне стеження за перебігом певних процесів в окремих
популяціях, екосистемах, біосфері в цілому чи за станом певних біологічних
об’єктів. Його здійснюють здебільшого на популяційно-видовому, біогеоценотичному чи біосферному рівнях. Він дає змогу не тільки визначати стан
певних об’єктів, а й прогнозувати можливі зміни, аналізувати їхні наслідки.
Наприклад, зміни клімату на нашій планеті можливі в зв’язку з накопиченням в атмосфері вуглекислого газу. Здійснюючи моніторинг його вмісту в
атмосфері, можна припустити, як це впливатиме на зміну клімату нашої
планети. Таким чином, моніторинг дає можливість своєчасно виявляти
негативні зміни у структурі та функціонуванні окремих популяцій, біогеоценозів чи біосфері в цілому і своєчасно розробляти заходи їх охорони.
Моделювання – метод дослідження та демонстрування структур, функцій, процесів за допомогою їхньої спрощеної імітації. Моделювання є
обов’язковим етапом багатьох наукових досліджень, бо дає змогу вивчати
об’єкти та процеси, які неможливо безпосередньо спостерігати чи відтворювати експериментально. Будь-яка модель неминуче спрощена. Вона не може
виявити всю складність об’єктів, процесів чи явищ, які спостерігають у природі, а відображає лише їхні загальні риси чи ймовірний перебіг. За допомогою моделювання учені прогнозують можливі наслідки тих чи інших
процесів або явищ, створюють певні ідеальні об’єкти чи явища й порівнюють з ними реальні. Наприклад, для дослідження багатьох небезпечних
хвороб людини створюють моделі цих
процесів у піддослідних тварин.
Моделі можуть бути статичними та
динамічними. Приклади статичних
моделей вам не раз демонстрували на
уроках біології, наприклад моделі будови квітки, головного мозку чи інших
органів. Їх можна роздивлятися, не
втручаючись в їхню структуру. А ось за
допомогою акваріума (мал. 3.2) можна
Мал. 3.2. Акваріум як модель
створити динамічну модель водної еководної екосистеми
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Мал. 3.3. Харчові зв’язки між організмами можна описати за допомогою
математичної моделі. (Розв’яжіть задачу. Зайцю, для того щоб збільшити
масу на 5 кг, треба з’їсти 50 кг рослин. Лисиця, якщо з’їсть зайця масою 5 кг,
збільшить свою масу лише на 500 г. Визначте, яка частина їжі засвоюється, а
яка – втрачається)

системи. Змінюючи видовий склад організмів, хімічний склад води тощо,
можна спостерігати за наслідками такого втручання.
Теоретичні основи математичних моделей біологічних процесів і явищ
розробляє математична біологія. Математична модель – це чисельне
вираження парних зв’язків (у вигляді системи диференційних рівнянь) у
межах певного об’єкта, процесу чи явища. Змінюючи числове значення
одного з показників, введених у модель, можна спостерігати, як змінюватимуться й інші, тобто як поводитиме себе дана система за певних умов.
Наприклад, можна створити модель харчових зв’язків у екосистемі,
описуючи зв’язки між окремими видами: рослина – рослиноїдний вид,
рослиноїдний вид – хижак і т. д. (мал. 3.3).
Математичне моделювання в біології – сукупність математичних методів аналізу складних кількісних взаємозв’язків і закономірностей у
біологічних системах. Його здійснюють за допомогою комп’ютерної техніки, яка дає змогу зберігати величезні обсяги даних і швидко їх обробляти
за допомогою спеціальних програм. Математичне моделювання дає змогу
спостерігати за можливими варіантами перебігу подій, виділяти окремі
зв’язки, комбінувати їх тощо. Передумовою створення правильної математичної моделі слугують накопичення даних спостережень або експериментів про певні явища чи процеси.
Математичну модель створюють у декілька етапів. Послідовно висувають
робочу гіпотезу та формулюють запитання, відповіді на які повинна дати
модель; розробляють відповідний математичний апарат; на його основі вираховують певні дані; порівнюють їх з результатами спостережень та експериментів, перевіряючи правильність моделі. У разі істотних розходжень результатів моделювання з реальними даними модель докорінно переробляють або
відкидають, оскільки це свідчить про помилковість робочої гіпотези або неправильно розроблений математичний апарат.
Гіпотеза – науково обґрунтоване припущення, висунуте для пояснення того
чи іншого факту, процесу або явища. Гіпотеза, підтверджена практикою, стає
науковою теорією.

Математичні моделі, наприклад, дають змогу визначати, яку кількість
особин промислових тварин можна вилучати з природних популяцій, щоб
це не позначилося на їхній чисельності; прогнозувати масові розмноження шкідників, наслідки антропогенного впливу на окремі екосистеми та
біосферу (наприклад, як збільшення концентрації вуглекислого газу в
20
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атмосфері впливає на окремі групи організмів і клімат планети загалом)
тощо.
Статистичний метод. Будь-який накопичений матеріал, отриманий у
результаті спостережень, експериментів або моделювання, потребує статистичної (математичної) обробки. Маса зібраних фактів, не проаналізованих і не оброблених статистично, не дає можливості виявити весь об’єм
інформації, встановити певні закономірності. Перед обробкою результатів
дослідники визначають завдання, які потрібно вирішити, і залежно від
цього обирають той чи інший метод математичної статистики. Математична обробка необхідна для визначення ступеня достовірності та правильного узагальнення отриманих результатів.
Статистично достовірну закономірність у біології можна вважати правилом або науковим законом. Біологічні закони – це статистично вивірені
закономірності, що зазвичай не мають винятків і можуть бути витлумачені лише певним чином (пригадайте закони, які ви вивчали з інших
предметів). З часом ви ознайомитеся з основними біологічними законами,
зокрема екологічними та законами спадковості.
 Значення біології у житті людини. Бурхливий розвиток наук про
життя у другій половині ХХ ст. сприяв багатьом відкриттям у галузі
біології. Це, зокрема, відкриття і розшифрування генетичного коду, головних ланок синтезу білка, багатьох процесів обміну речовин у живій
клітині, триває інтенсивна робота з розшифрування геному людини,
рослин і тварин.
За участі учених-біологів досягнуто значного прогресу у своєчасному
встановленні причин (діагностуванні) різноманітних захворювань людини, свійських тварин і культурних рослин, їхній профілактиці та лікуванні. На основі біологічно активних речовин, які виробляють різноманітні
організми, дослідники створюють ефективні лікарські препарати. Сучасні
вчені здатні штучно змінювати спадковий матеріал різноманітних організмів. Наприклад, до клітин бактерії кишкової палички введено гени, що
відповідають за утворення гормонів, необхідних для лікування низки
захворювань людини (карликовість, цукровий діабет та ін.), (згадайте про
причини цих захворювань). Раніше ці речовини видобували з тварин у
невеликих кількостях, а тепер їх можна отримувати в мікробіологічних
лабораторіях згідно з потребами.
Організми із зміненим спадковим матеріалом (їх називають генетично
модифікованими) вирізняються стійкістю до захворювань, високою продуктивністю тощо. Проте застосування цих організмів нині обмежене,
оскільки ще досконало не досліджено вплив їхнього споживання на організм людини та свійських тварин.
Сучасні дослідження в галузі молекулярної біології та генетики дають
змогу виявляти дефектні гени, які спричиняють спадкові захворювання,
та замінювати їх на нормальні копії.
Екологія – наука, покликана своїми дослідженнями переконати людей
у необхідності дбайливого ставлення до природи, жити за її законами, а не
намагатися їх змінити в будь-який спосіб. Тому вона слугує теоретичною
базою для планування і здійснення охорони навколишнього природного
середовища. На базі екологічних досліджень створюються нові напрями
охорони як окремих видів організмів, так і їхніх угруповань.
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 Завдання сучасної біології насамперед полягають у розв’язанні
найважливіших проблем людства: збільшення продовольчого потенціалу
планети; поліпшення екологічного стану середовища життя людини,
збереження її здоров’я і довголіття; одержання альтернативних джерел
енергії. Тому актуальним буде:
– встановлення контролю над самовідновленням біоресурсів;
– створення штучних біологічних систем з потрібними людині компонентами, не порушуючи екологічної рівноваги;
– вивчення складних фізіолого-генетичних функцій організму для
подолання та попередження онкологічних та інших небезпечних захворювань людини;
– використання генетично модифікованих організмів для одержання
від них білків, антитіл, ферментів, гормонів, вакцин для медицини і ветеринарії;
– вивчення енергетичних і синтетичних процесів у клітині для перетворення їх у промислові біотехнології.
Ключові терміни та поняття. Моніторинг, моделювання.

Коротко
про
головне

Живу матерію на різних рівнях організації досліджують різними
методами. Основні з них – порівняльно-описовий, експериментальний, моніторинг і моделювання.
Отримані внаслідок досліджень результати обробляють за допомогою математично-статистичного аналізу.
Для наукового дослідження будь-який біологічний об’єкт потрібно класифікувати, тобто визначити його належність до тієї чи
іншої групи (наприклад, органічних речовин – до білків, ліпідів,
вуглеводів чи нуклеїнових кислот тощо, живих істот – до того чи
іншого виду, роду, родини і т. д.).
Застосування математично-статистичних методів сприяло перетворенню біології з описової науки в точну, яка базується на
математичному аналізі одержаних даних.

Запи
итання для
само
оконтролю
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чогго виковиккори
истов
вують
ь порівняльно-описовий
пор
рівнял
льно--опис
совий
й метод
меттод дослідження?
дослііджен
ння? 3. Чи
им
ристовують
Чим
ха
аракте
еризууєтьс
ся експериментальний
екс
спери
именттальн
ний метод?
метод?
? 4. Я
ке зн
начен
ння м
ає
характеризується
Яке
значення
має
мо
онітор
ринг?
? 5. Що
Що собою
со
обою становить
становить
ь математичне
мате
емати
ичне моделювання?
моде
елюва
ання?
?
моніторинг?

Поміркуйте.
По
Пом
ом
1. Які можливості відкриває комп’ютерна графіка в біологічних дослідженнях? 2. Ознайомтеся з коротким нарисом розвитку біологічної
науки (с. 7–11). Які сучасні досягнення біологічної науки, на вашу
думку, допоможуть розв’язати такі головні проблеми сьогодення, як
забезпечення людства продовольством та енергією?

22

Balan_86-09_Biolog_std-akdm_10ukr.indd 22

21.08.2010 13:12:27

Вступ

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
І. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ПРАВИЛЬНУ

1. Укажіть, як називають сукупність процесів надходження поживних речовин із
зовнішнього середовища, їхнього перетворення в організмі та виділення
продуктів життєдіяльності: а) фагоцитоз; б) метаболізм; в) гомеостаз; г) подразливість.
2. Визначте, як називають здатність біологічних систем зберігати відносну сталість складу та властивостей свого внутрішнього середовища: а) фагоцитоз;
б) метаболізм; в) гомеостаз; г) адаптація.
3. Назвіть організми, яким притаманні рефлекси: а) прокаріоти; б) гриби; в) рослини; г) тварини.
4. Зазначте біологічні системи, які перебувають на молекулярному рівні організації живої матерії: а) гриби; б) рослини; в) ціанобактерії; г) віруси.
5. Визначте найвищий рівень організації живої матерії: а) популяційно-видовий;
б) біосферний; в) організмовий; г) екосистемний.
6. Назвіть метод, який учені застосовують при описанні нових видів: а) експериментальний; б) порівняльно-описовий; в) математичне моделювання; г) моніторинг.
ІІ. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ

1. Укажіть біологічні системи, здатні до саморегуляції: а) популяція в дикій
природі; б) порода тварин; в) поле пшениці; г) екосистема.

2. Назвіть об’єкти, які належать до надорганізмових біологічних систем: а) екосистема; б) таламус; в) популяція; г) мітохондрія.

3. Укажіть особливості біологічних систем, які відрізняють їх від неживих
об’єктів: а) здатність до розмноження; б) здатність до росту; в) наявність особливих хімічних елементів; г) здатність до сприйняття подразників.
4. Укажіть, які надвидові рівні організації живої матерії вивчає екологія: а) клітинний; б) популяційно-видовий; в) екосистемний; г) біосферний.
ІІІ. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
Установіть відповідність між об’єктами, процесами та явищами і рівнями організації
живої матерії, яким вони відповідають:
Об’єкти, процеси та явища
1
2
3
4

Поділ клітини
Глобальний колообіг речовин
Жаба гостроморда
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

Рівні організації живої матерії
А
Б
В
Г
Д

Молекулярний
Клітинний
Популяційно-видовий
Екосистемний
Біосферний

IV. ЗАПИТАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ

1. Що спільного та відмінного в будові та функціонуванні клітин одноклітинних організмів і клітин, що входять до складу тих чи інших тканин?

2. Що спільного та відмінного в проявах подразливості в багатоклітинних рослин і
багатоклітинних тварин?
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Розділ I

ÐÎÇÄ²Ë ².

ÌÎËÅÊÓËßÐÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÆÈÒÒß

ТЕМА
Т
ЕМА 1.
1. НЕОРГАНІЧНІ
Н
РЕЧОВИНИ ОРГАНІЗМІВ
хімічний склад живих організмів та особливості молекулярного рівня організації живої матерії;
властивості й функції неорганічних сполук живих організмів;
необхідність контролю хімічного складу води та їжі людини;
норми вживання води людиною в різних умовах навколишнього середовища;
можливості усунення захворювань людини, що виникли
через нестачу або надлишок у її раціоні деяких хімічних
елементів.

§ 4.
Пригадайте:

ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ
що спільного між живими та неживими системами? Які гормони
виділяє щитоподібна залоза? Яка їхня біологічна роль?

Ви вже знаєте, що науку, яка вивчає хімічний склад живих організмів,
будову, властивості і роль виявлених у них сполук, шляхи їхнього виникнення та перетворення, називають біологічною хімією, або біохімією. Вона
досліджує процеси обміну речовин і перетворення енергії в організмах на
молекулярному рівні. Одне з головних завдань біохімії – з’ясування механізмів регуляції життєдіяльності клітин і організму в цілому, які забезпечують єдність процесів обміну речовин і перетворення енергії в організмі.
 Елементний склад живих організмів. Хімічний склад організмів, на
відміну від об’єктів неживої природи, відносно сталий. З понад 100 різних типів атомів хімічних елементів та їхніх ізотопів у живих організмах
виявляють майже 60. Одні з них є обов’язковими в усіх організмах без
винятку, інші – лише в окремих. Разом з тим у живих організмах не виявлено жодного з хімічних елементів, якого б не було в неживій природі.
Це одне зі свідчень єдності живої і неживої природи.
24
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Тема 1. Неорганічні речовини організмів

Найбільше в організмах так званих макроелементів, тобто хімічних
елементів, сумарна частка яких – близько 99,9 % їхньої маси. До них
належать Гідроген, Карбон, Нітроген, Оксиген, Кальцій, Калій, Натрій,
Ферум, Магній, Сульфур, Хлор, Фосфор (див. табл. 4.1). Перші чотири з
них відносять до органогенних елементів, оскільки їхня сумарна частка
становить майже 98 % маси живих істот. Крім того, ці елементи є основними складовими органічних сполук, про які йтиметься в наступній темі.
Таблиця 4.1.

Деякі хімічні елементи в складі живих організмів
та їхнє біологічне значення
Елемент і
його символ

Вміст від
маси
клітини,
%

Оксиген (О)

65–75

Входить до складу молекул води, багатьох неорганічних
та органічних сполук; завдяки окисненню сполук вивільняється енергія, необхідна організму

Карбон (С)

15–18

Входить до складу молекул усіх органічних і багатьох
неорганічних сполук; входить до складу зовнішнього
(черепашки форамініфер, молюсків, кутикула десятиногих раків тощо) та внутрішнього (хребетні тварини)
скелетів; вуглекислий газ (СО2) фіксують організми в
процесі фотосинтезу

Гідроген (Н)

8–10

Входить до складу молекул води, інших неорганічних та
органічних сполук

Нітроген (N)

1,5–3,0

Складова амінокислот, білків, нуклеїнових кислот, АТФ та
деяких інших біомолекул; сполуки Нітрогену потрібні для
росту рослин

Фосфор (Р)

0,2–1,0

Входить до складу білків, нуклеїнових кислот, АТФ, деяких інших біомолекул; солі ортофосфатної кислоти –
компонент скелетів різних тварин

Калій (К)

0,15–0,4

Один з основних позитивно заряджених йонів живих організмів; бере участь у забезпеченні транспорту сполук
через клітинні мембрани, регуляції роботи серця ссавців,
створенні електричного потенціалу на мембранах клітин

Сульфур (S)

0,15–0,2

Входить до складу білків (зокрема, кератину) і деяких
інших біологічно значущих органічних речовин

Хлор (Cl)

0,05–0,1

Основний негативно заряджений йон живих організмів;
входить до складу хлоридної кислоти – складової шлункового соку людини і багатьох тварин, плазми крові

Кальцій (Са)

0,04–2,0

Входить до складу зубів, кісток і черепашок, в йонній
формі бере участь у регуляції обміну речовин, скорочень
скелетних м’язів, діяльності серця; необхідний для
забезпечення зсідання крові у людини та інших ссавців

Магній (Mg)

0,02–0,03 Як небілкова частина входить до складу багатьох ферментів, молекули хлорофілу

Біологічне значення
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Продовження таблиці
Вміст від
маси
клітини,
%

Елемент і
його символ
Натрій (Na)

Біологічне значення

0,02–0,03 Один з провідних позаклітинних позитивно заряджених
йонів; бере участь у забезпеченні транспорту сполук
через клітинні мембрани; входить до складу плазми
крові

Ферум (Fe)

0,01–
0,015

Входить до складу деяких біомолекул: (дихального пігменту – гемоглобіну, білка м’язів – міоглобіну, складних
ферментів тощо

Цинк (Zn)

0,0003

Компонент деяких ферментів і гормонів

Купрум (Cu)

0,0002

Входить до складу деяких ферментів, дихального пігменту деяких безхребетних тварин – гемоціаніну

Йод (І)

0,0001

Входить до складу гормонів щитоподібної залози

Флуор (F)

0,0001

Входить до складу емалі зубів

Важко переоцінити роль органогенних елементів у забезпеченні нормального функціонування організмів. Так, з атомів Гідрогену й Оксигену
складаються молекули води. Докладніше біологічну роль води, її влас-

1

2

5
3

6
8
7
9

4

8

Мал. 4.1. Колообіг Нітрогену в природі: атмосферний азот (1) унаслідок низки
хімічних реакцій (2, 3) перетворюється на нітрат-іони (4); рослини (5) вбирають їх за допомогою кореневої системи і синтезують молекули, які споживають
тварини (6); рештки рослин (7) і тварин (8) розкладають бактерії (9), повертаючи сполуки Нітрогену у вигляді натрат-іонів у ґрунт (4)
26
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тивості та функції у біологічних системах ми розглянемо згодом. Варто
пригадати роль кисню (О2) у процесі дихання організмів. Надходячи в
організм живої істоти під час дихання, він забезпечує окиснення різних
органічних сполук. Унаслідок цих процесів вивільняється енергія, що забезпечує різноманітні процеси життєдіяльності. Лише деякі організми,
переважно бактерії та паразитичні тварини, можуть існувати за відсутності кисню; їх називають анаеробними.
Атоми Нітрогену входять до складу мінеральних сполук, які споживають з ґрунту рослини. Сполуки Нітрогену сприяють росту рослин, підвищенню їхньої зимостійкості. Азот (N2) переважає серед інших атмосферних газів (близько 79 %). І хоча для більшості живих істот цей газ інертний,
його можуть засвоювати з атмосфери деякі організми (наприклад, азотфіксуючі бактерії, ціанобактерії). Завдяки цьому сполуки Нітрогену надходять у ґрунт, зберігаючи та підвищуючи його родючість (мал. 4.1).
Оскільки Нітроген входить до складу білків та інших органічних речовин, його сполуки необхідні для нормального росту організмів. А ще пригадайте, що Нітроген входить до складу хітину – складової клітинної
стінки грибів і зовнішнього скелета членистоногих (мал. 4.2), яка надає їм
додаткової міцності.
Карбон у складі СО2 забезпечує повітряне живлення рослин і деяких
інших організмів, здатних до фотосинтезу (пурпурні та зелені сіркобактерії, ціанобактерії, деякі одноклітинні тварини). Ці автотрофні
організми фіксують СО2 й використовують Карбон для синтезу власних
органічних речовин. А далі по ланцюгах живлення створені ними органічні сполуки передаються гетеротрофним організмам, наприклад
тваринам.
Сполуки Кальцію входять до складу черепа1
шок молюсків, деяких одноклітинних тварин (форамініфер), панцирів раків, кісток і зубів хребетних тварин тощо. Важливе значення має достатнє
надходження сполук Кальцію до організму дітей і
вагітних жінок. Нестача сполук Кальцію в дітей
може спричинити викривлення кісток – рахіт.
Посилені витрати сполук Кальцію в організмі вагітних жінок пов’язані з тим, що в цей час формується скелет зародка. Сполуки Кальцію містять
курячі яйця, молочні продукти, зокрема м’який
сир тощо.
2
Сполуки Калію необхідні для нормальної діяльності нервової та серцево-судинної систем, мускулатури. Важлива роль сполук Калію і Кальцію в регуляції роботи серця: підвищена концентрація йонів
Са2+ прискорює роботу серця, а йонів К+ – уповільнює. Ці особливості впливу йонів К+ використовують для створення ліків, що нормалізують роботу Мал. 4.2. Нітроген вхосерця. Багато сполук Калію міститься в картоплі, дить до складу хітину,
фруктах (абрикосах, сливах тощо).
що є складовою клітинСполуки Калію та Купруму підвищують хо- них стінок грибів (1)
лодостійкість рослин і тим самим забезпечують та зовнішнього скелета
членистоногих (2)
краще переживання зимового періоду.
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3

1

Мал. 4.3. Роль Феруму
в житті організмів:
1 – еритроцити, до
складу яких входить
дихальний пігмент гемоглобін; 2 – молекула
гемоглобіну, до складу
якої входить атом
Феруму; 3 – нестача
Феруму в ґрунті спричиняє хлороз рослин

2

Ви вже знаєте, що атом Феруму входить до складу дихального пігменту –
гемоглобіну (мал. 4.3, 2). Гемоглобін здатний зв’язувати гази (пригадайте,
які) та транспортувати їх по організму. Тому за умови нестачі в організмі
Феруму чи при порушенні засвоєння цього хімічного елемента можуть порушуватися процеси утворення еритроцитів, виникає захворювання –
недокрів’я, або анемія. Сполуки Феруму, необхідні для кровотворення,
містяться в яблуках та інших продуктах рослинного походження (абрикосах, зелені петрушки тощо), а також печінці та яйцях.
Сполуки Феруму та Магнію необхідні рослинам для того, щоб в їхніх
клітинах утворювався пігмент хлорофіл. Атом Магнію входить до складу
молекули хлорофілу, а для синтезу хлорофілу необхідна наявність Феруму. За нестачі або відсутності цих хімічних елементів листки рослин стають блідо-зеленими чи взагалі втрачають зелений колір. Унаслідок цього
процеси фотосинтезу порушуються або припиняються, і рослина зрештою
гине. Таке захворювання має назву хлороз (мал. 4.3, 2).
Фосфор сприяє роботі головного мозку, бере участь у формуванні скелета тощо. Сполуки Фосфору в значних кількостях потрібні й рослинам.
Зокрема, вони сприяють швидшому дозріванню плодів і забезпечують
зимостійкість рослин. Сполуки Фосфору надходять до нашого організму
з молоком і молочними продуктами, рибою, яйцями та ін.
Понад 60 хімічних елементів належать до групи мікроелементів (Йод,
Кобальт, Манган, Купрум, Молібден, Цинк тощо), адже їхній вміст становить 10-12–10-3 % маси живих істот. Серед них виділяють групу ультрамікроелементів (Плюмбум, Бром, Аргентум, Аурум та ін.), відсотковий
вміст яких ще нижчий. Мікроелементи, що містяться в клітині, входять
до складу органічних і неорганічних сполук або перебувають у вигляді
йонів.
Хоча вміст мікроелементів в організмах незначний, їхня роль у забезпеченні нормального функціонування організмів може бути важливою.
Пригадайте, Йод необхідний для того, щоб щитоподібна залоза виробляла гормони (тироксин, трийодтиронін). Недостатнє надходження Йоду в
організм людини з їжею чи водою може спричинити порушення синтезу
цих гормонів. Як ви пригадуєте з курсів Основи здоров’я та Біологія 9-го
класу, це може призвести до важких захворювань людини, пов’язаних з
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Мал. 4.4. Ендемічний зоб –
наслідок нестачі Йоду у воді та їжі

Мал. 4.5. Нестача Флуору спричиняє
карієс – руйнування емалі зубів

порушенням обміну речовин, як-от мікседеми, кретинізму. У людей, що
мешкають у місцевостях, де вода та ґрунт містять мало Йоду, часто розвивається захворювання ендемічний зоб (ендемічний у перекладі з грецької –
місцевий, притаманний даній місцевості), коли розростаються тканини
щитоподібної залози (мал. 4.4). При цьому виробляється менше від норми
гормону тироксину. Для профілактики йододефіциту в таких місцевостях
йодують сіль: до кухонної солі додають калій йодид. Багато сполук Йоду
містять бурі водорості, наприклад ламінарія, або морська капуста.
Ви вже знаєте, що до складу емалі зубів входить Флуор, який надає їй
міцності. Нестача цього елемента в організмі призводить до руйнування
емалі зубів. Як ви пригадуєте, це захворювання називають карієсом (мал.
4.5). Тому, обираючи зубну пасту, звертайте увагу на вміст у ній Флуору і
Кальцію, які зміцнюють зуби. Ці елементи є і в деяких продуктах харчування: молоці, сирах, шпинаті тощо. Цинк необхідний для утворення гормонів підшлункової залози, Бром – гормонів гіпофіза. (Пригадайте, які
гормони виробляють ці залози.)
Кобальт і Купрум – необхідні для процесів кровотворення (пригадайте, до складу дихальний пігментів яких тварин входить Купрум).
Кобальт входить до складу вітаміну В12 (ціанкобаламіну), нестача якого в
організмі призводить до злоякісного недокрів’я (анемії). Для людини
основним джерелом надходження вітаміну В12 є продукти харчування
тваринного походження – печінка великої рогатої худоби, нирки, м’ясо,
сир, рибні продукти тощо.
Сполуки Силіцію входять до складу опорних структур деяких організмів: клітинних стінок хвощів, панцирів діатомових водоростей, внутрішньоклітинного скелета радіолярій, скелета деяких губок тощо. Разом з
тим потрапляння сполук Силіцію в органи дихання може порушити їхнє
функціонування. Так, унаслідок довготривалого вдихання виробничого
пилу, що містить SiO2, виникає небезпечне захворювання легень – силікоз.
Тому людям, робота яких пов’язана з промисловим пилом (наприклад,
шахтарям), слід захищати дихальні шляхи за допомогою марлевих
пов’язок або респіраторів.
Ключові терміни та поняття. Макроелементи, мікроелементи, орга-

ногенні елементи.
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Коротко
про
головне

Хімічний склад живих організмів, на відміну від об’єктів неживої природи, відносно сталий. У живих організмах трапляється
майже 60 хімічних елементів. Одні з них обов’язкові для усіх
організмів без винятку, інші – знайдені лише в представників
окремих видів.
Залежно від вмісту в організмах хімічні елементи поділяють на
макро- (вміст понад 99,9 %) та мікроелементи (менше ніж
0,1 %).
Гідроген, Карбон, Нітроген, Оксиген відносять до органогенних
елементів, оскільки вони найчастіше трапляються у складі органічних сполук, а їхня сумарна частка становить майже 98 %
хімічного вмісту живих істот.
Понад 60 елементів належать до групи мікроелементів (Йод,
Кобальт, Манган, Купрум, Молібден, Цинк тощо), їхній вміст у
клітині становить від 10–12 % до 10–3 %.
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
Про що може свідчити той факт, що в організмах живих істот не
трапляються хімічні елементи, яких не знайдено в неживій природі?

§ 5.
Пригадайте:

РОЛЬ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ
які основні класи неорганічних сполук виявляють у живих організмах? Які їхні функції? Що таке радіонукліди, ізотопи?

Вам уже відомо, що всі хімічні речовини поділяють на органічні та неорганічні. Загальний вміст неорганічних речовин (крім води) у різних
клітинах варіює в межах від одного до декількох відсотків. Серед неорганічних речовин важливу роль у забезпеченні функціонування окремих
клітин і цілісних організмів відіграють вода, неорганічні кислоти, луги
та солі.
 Солі неорганічних кислот усередині живих організмів розчинені у
воді (у вигляді йонів) або перебувають у твердому стані (наприклад, солі
Кальцію та Фосфору у складі скелета людини та більшості хребетних тварин) (мал. 5.1).
Йони утворені катіонами металічних елементів (Калію, Натрію, Кальцію, Магнію тощо) та аніонами неорганічних кислот (Cl–, HSO4–, SO42–,
НСО3–, Н2РО4–, НРО42– та ін.).
Різна концентрація йонів Na+ і К+ поза клітинами та всередині них приводить до виникнення різниці електричних потенціалів на мембранах, які
оточують клітини. Це забезпечує транспорт речовин через мембрани, а також
передачу нервових імпульсів. До складу багатьох ферментів входять йони Са2+
30
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1

2

3

4

Мал. 5.1. Солі Кальцію входять до складу: 1 – черепашок форамініфер;
2 – колоній коралових поліпів; 3 – черепашок молюсків; 4 – внутрішнього
скелета хребетних тварин

і Mg2+, які забезпечують їхню активність. Присутність у плазмі крові йонів
Са2+ – необхідна умова зсідання крові. За нестачі солей Кальцію порушується робота серцевого та скелетних м’язів (зокрема, виникають судоми).
Сталий уміст натрій хлориду (0,9 %) у плазмі крові – необхідна складова підтримання гомеостазу нашого організму. Розчин натрій хлориду
такої концентрації ще називають фізіологічним. Його використовують при
ін’єкціях певних ліків або вводять за незначних крововтрат (пригадайте, з
якою метою).
Щодоби до організму людини має надходити 12–15 г кухонної солі
(NaCl). Всмоктування солей починається ще в шлунку, а завершується в
кишечнику. Рецептори, розташовані у стінках кровоносних судин і тканинах, здатні визначати концентрацію солей. Імпульси від цих рецепторів
надходять до гіпоталамуса, який, у свою чергу, регулює діяльність залоз
внутрішньої секреції. Залежно від вмісту солей в організмі під впливом
нейрогуморальної регуляції змінюється їхній вміст у сечі.
Через порушення обміну речовин солі можуть відкладатися у суглобах, що спричиняє важкі захворювання – остеохондроз та подагру, за
яких спотворюються суглоби кінцівок, втрачається гнучкість хребта, розвиваються напади болю в нирках. Ці захворювання можуть призвести до
зменшення рухомості та втрати працездатності. Щоб їх уникнути, необхідно вести активний спосіб життя, не зловживати м’ясними та жирними
стравами, сіллю та іншими приправами, відмовитися від алкоголю.
У порожнинах органів або їхніх вивідних проток можуть формуватися
щільні утворення – «камені». Найчастіше вони утворюються в нирках,
жовчному міхурі, ниркових мисках і сечовому міхурі при відкладанні там
кальцієвих солей органічних (сечова та щавлева) або неорганічних (карбонатної чи ортофосфатної) кислот. Унаслідок розвивається сечокам’яна
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хвороба – камені, поступово збільшуючись, спочатку викликають болі в
поперековій ділянці, а потім, просуваючись через сечовивідні шляхи, –
напади дуже сильного болю. Інколи камені закупорюють сечоводи і тоді,
аби врятувати життя хворого, застосовують хірургічне втручання.
Важливі функції виконують в організмі і неорганічні кислоти. Ми
вже згадували, хлоридна кислота створює кисле середовище в шлунку
хребетних тварин і людини, забезпечуючи активність ферментів шлункового соку. У людей, в шлунку яких хлоридної кислоти виробляється недостатня кількість, порушуються процеси перетравлення білків, можливе
розмноження у шлунку великої кількості шкідливих бактерій тощо.
Збільшення секреції хлоридної кислоти також небезпечне для організму
людини, зокрема воно спричиняє печію.
Залишки сульфатної кислоти, приєднуючись до нерозчинних у воді
сполук, забезпечують їхню розчинність. Це сприяє виведенню таких речовин у розчиненому стані з клітин і організму. Ортофосфатна кислота
необхідна для синтезу АТФ (є універсальним накопичувачем енергії в
клітині) та різних типів нуклеїнових кислот.
 Кислотно-лужний баланс. Внутрішнє середовище людини має певне
співвідношення позитивних і негативних йонів – кислотно-лужний
баланс. У разі його порушення можуть виникати важкі захворювання.
Зокрема, при підвищенні вмісту позитивних йонів організм погано засвоює Кальцій, Натрій, Калій, а при зростанні вмісту негативних –
повільніше засвоюється їжа, що негативно впливає на функції печінки і
нирок, виникають алергічні стани, загострюються хронічні захворювання тощо.
 Екологічні захворювання. Не всі сполуки, які надходять в організми з
водою та їжею, корисні для них. Наприклад, для організму людини небезпечне надходження солей важких металів (Плюмбуму, Хрому тощо) та
радіонуклідів. Багато важких металів міститься у транспортних викидах.
Тому обабіч великих автомобільних трас не слід збирати гриби, бо вони
здатні накопичувати у своєму тілі ці речовини, а також радіонукліди. Ці
сполуки можуть відіграти роль канцерогенних, тобто таких, що сприяють
утворенню в організмі доброякісних та злоякісних пухлин, призводять
до надмірного розмноження клітин крові: лейкоцитів (лейкози), рідше –
еритроцитів (еритроцитози). Потрапивши в організм вагітної жінки,
радіонукліди можуть зумовити вади розвитку зародка.
Для організму людини та тварин небезпечні радіоактивні ізотопи багатьох хімічних елементів: Йоду, Цезію, Стронцію, Урану та ін. Потрапляючи в організми, Стронцій-90 може відкладатись у кістках, заступаючи
Кальцій. Унаслідок цього кістки стають ламкими. Ізотоп Йоду порушує
функції щитоподібної залози. Значні концентрації радіонуклідів здатні
накопичувати рослини. З рослинною їжею вони згодом потрапляють в
організми тварин і людини.
Унаслідок аварії на ЧАЕС радіонуклідами забруднено понад 8,4 млн га
земель, серед них 3,5 млн га орних. Якщо врахувати забрудненість ґрунтів
України також важкими металами та отрутохімікатами (пестицидами), то нині в
незадовільному стані перебуває близько 20 % території нашої країни.
Найвищий рівень забрудненості ґрунтів важкими металами зафіксовано в
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Донецькій і Закарпатській областях. Так, у Донецькій області це пов’язано з
діяльністю промислових підприємств і гірничодобувних шахт, а в Закарпатській –
неодноразовими аваріями на гірничодобувних підприємствах Румунії, внаслідок чого значна кількість важких металів потрапила у р. Тису і під час її розливу –
на сільськогосподарські угіддя.
Слід зазначити, що навколо великих промислових підприємств радіус
забруднення токсичними речовинами становить від 1 до 20 км і їхня концентрація може перевищувати гранично допустиму в 5–10 разів. Істотним
чинником забруднення ґрунтів є викиди вихлопних газів транспортом. Уміст
Плюмбуму в ґрунті навіть на відстані 50 км від траси може перевищувати
допустимий у 3–4 рази.

Високий вміст нітратів в їжі та воді шкідливий для організму людини.
Тому за вмістом нітратів, наприклад в овочах, має здійснюватися постійний контроль. Існують спеціальні норми вмісту нітратів та інших шкідливих сполук у продуктах харчування та воді. Згідно з ними визначені так
звані гранично допустимі концентрації (ГДК). Якщо вміст шкідливих
речовин у воді чи продуктах харчування перевищує показники ГДК, то
такі продукти і воду мають вилучати з продажу і вжитку.
Забруднення атмосфери спричиняють викиди шкідливих для здоров’я
людини й інших організмів відходів промислових підприємств, вихлопних газів автомобільного транспорту (сполук Сульфуру, Нітрогену, чадного газу СО, важких металів тощо). Підприємства будівельної і вугільної
промисловості (цементні та гіпсові заводи, відкриті вугільні кар’єри тощо)
є джерелами забруднення атмосфери пилом.
Особливу небезпеку для довкілля становлять кислотні дощі, спричинені забрудненням атмосфери сірчистим газом SO2 (промислові підприємства
та автотранспорт викидають в атмосферу понад 160 млн тонн сірчистого
газу щорік) та оксидами Нитрогену (N2O, N2O3 і NO2). При з’єднанні з водою атмосфери ці речовини утворюють сильні неорганічні кислоти. На великих територіях промислово розвинених країн зареєстровано опади,
кислотність яких перевищує нормальну від 10 до 1000 разів. Від кислотних дощів руйнуються екосистеми прісних водойм, гинуть ліси (мал. 5.2),
знижується врожайність ґрунтів.
Під керівництвом Міжнародного союзу охорони природи та природних
ресурсів (МСОП) нині розроблено стратегічні принципи побудови еколо-

1

2

Мал. 5.2. Промислові об’єкти викидають в атмосферу сірчистий газ (1);
наслідком цього є кислотні дощі, які знищують ліси (2)
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гічно стабільного суспільства, які погоджено з урядами більшості країн
світу. Однією з умов побудови такого суспільства є чітке обмеження (квотування) промислових викидів країнами світу. При цьому країни, які не
повністю використовують свої квоти (це стосується, зокрема, України), можуть продавати невикористану частину квоти іншим. Отримані кошти
використовують для впровадження методик, спрямованих на поліпшення
стану довкілля.
Коротко
про
головне

Загальний вміст неорганічних речовин (крім води) у клітинах
різних типів варіює в межах від одного до декількох відсотків.
Серед цих сполук важливу роль у забезпеченні нормального
функціонування окремих клітин і цілісних організмів відіграють кислоти, луги та солі.

Запи
итання для
само
оконтролю

1. Які неорганічні
неор
рганіч
чні сполуки
сп
полукки входять
вхходять
ь до складу
склад
ду живих
живихх організмів?
орга
анізміів?
2. Яка роль
рол
ль неорганічних
нео
орган
нічнихх сполук
спо
олук у забезпеченні
заб
безпе
еченн
ні функціонування
фун
нкціон
нуван
ння
ор
рганіз
змів?
? 3. Якк радіонукліди
рад
діонуккліди впливають
вплив
вають
ь на живі
живі організми?
орган
ніз
зми?
?
організмів?

Поміркуйте.
По
Пом
ом
Під час Чорнобильської катастрофи 1986 року дітям і дорослим з постраждалих територій давали препарати, що містили сполуки Йоду.
З якою метою це робили?

§ 6.
Пригадайте:

ФУНКЦІЇ ВОДИ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗМІВ
яка будова молекули води? Як відбувається водно-сольовий обмін
в організмі людини? Що таке адаптації, транспірація, ковалентний і водневий типи зв’язків між молекулами?

Cеред усіх хімічних сполук виняткова роль у забезпеченні процесів
життєдіяльності організмів належить воді. Саме у водному середовищі виникло життя на нашій планеті, тому без води неможлива життєдіяльність
жодних організмів.
Вміст води в організмах становить 60–70 %, а в деяких випадках – до
98 %. Цитоплазма більшості клітин містить приблизно 80 % води. Кров і
лімфа людини містять понад 80 % води. Отже, вода утворює основу внутрішнього середовища організмів (цитоплазми одноклітинних тварин,
крові, лімфи, порожнинної рідини багатоклітинних організмів, соків рослин тощо). У водному середовищі відбуваються процеси обміну речовин і
перетворення енергії. Вода бере безпосередню участь у реакціях розщеплення органічних сполук.
 Структура, властивості та функції води. Воді притаманні унікальні
хімічні й фізичні властивості. Погляньте на малюнок 6.1: молекула води
(Н2О) складається з двох атомів Гідрогену, сполучених з атомом Оксигену
ковалентними зв’язками. На полюсах молекули води розміщені позитивні
і негативний заряди, тобто вона полярна. Завдяки цьому дві сусідні молекули зазвичай взаємно притягуються за рахунок сил електростатичної
взаємодії між негативним зарядом атома Оксигену однієї молекули та позитивним зарядом атома Гідрогену іншої. При цьому виникає водневий
34
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Мал. 6.1. Молекула води складається з атома Оксигену та двох атомів
Гідрогену: 1 – електронна модель; 2 – масштабна модель

зв’язок (мал. 6.2), у 15–20 разів слабший
за ковалентний. Коли вода перебуває в
Н
рідкому стані, її молекули безперервно
ОН
рухаються і водневі зв’язки постійно то
розриваються, то виникають знову.
Частина молекул води формує водну
оболонку навколо деяких сполук (наприклад, білків). Таку воду називають
зв’язаною, або структурованою (4–5 %
загальної кількості води в організмах).
Мал. 6.2. Утворення водневих
Структурована вода, що формує водну зв’язків (….) між молекулами води
оболонку навколо певних молекул, запобігає їхній взаємодії. Крім того, вода бере участь у підтриманні структури
певних молекул, наприклад білків. Решта 95–96 % води має назву вільної: вона не пов’язана з іншими сполуками.
Залежно від температури середовища вода здатна змінювати агрегатний стан. За зниження температури вода з рідкого стану може переходити в твердий, а за підвищення – у газуватий.
Утворення кристаликів льоду в клітинах організмів руйнує клітинні структури.
Це призводить до загибелі клітин і всього організму. Саме тому ссавців і
людину неможливо заморозити, а потім – розморозити без втрати здатності
відновлювати процеси життєдіяльності.

Під впливом розчинених у ній речовин
вода може змінювати свої властивості, зокрема точки температур замерзання (плавлення) і кипіння, що має важливе біологічне значення. Наприклад, у клітинах
рослин з настанням зими підвищується
концентрація розчинів вуглеводів, членистоногих – гліцерину, риб – білків тощо.
Це знижує температуру, за якої вода переходить у твердий стан, що запобігає промерзанню. Уявіть собі: серед комах відомі
льодовичники (мал. 6.3), здатні зберігати
активність на сніговому покриві (вони
мешкають і в Україні).

Мал. 6.3. Льодовичник
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Молекулам води притаманна здатність до іонізації, коли вони розщеплюються на йони Гідрогену та гідроксилу. При цьому між молекулами
води та йонами встановлюється динамічна рівновага:
H2O  H+ + OH–
Хоча іонізація хімічно чистої води дуже слабка (за температури +25 С із 107
молекул тільки одна перебуває в іонізованому стані), вона відіграє важливу
біологічну роль. Від концентрації йонів Гідрогену, яку оцінюють за водневим
показником (рН – значення негативного десяткового логарифма концентрації
йонів Н+), залежать структурні особливості та активність макромолекул тощо.
Нейтральній реакції розчину відповідає рН 7,0. Якщо його значення нижче –
реакція розчину кисла, вище – лужна. У різних частинах організму і навіть однієї
клітини можна спостерігати різні значення водневого показника. Це важливо
для здійснення процесів обміну речовин, оскільки одні ферменти активні в
лужному середовищі, інші – у кислому. Наприклад, в інфузорії-туфельки травні
вакуолі періодично «подорожують» по клітині, опиняючись то в кислому, то в
лужному середовищі. При цьому послідовно активні то одні травні ферменти,
то інші, що сприяє кращому перетравленню поживних речовин. Пригадайте:
у людини та ссавців ферменти шлункового соку активні в кислому середовищі,
а підшлункового – у лужному.
Водні розчини, здатні протистояти зміні їхнього показника рН при додаванні
певної кількості кислоти або лугу, називають буферними системами. Вони
складаються зі слабкої кислоти (донора Н+) і основи (акцептора Н+), здатних
відповідно зв’язувати йони гідроксилу (ОН–) та Гідрогену (Н+), завдяки чому рН
усередині клітини майже не змінюється.

Вода визначає фізичні властивості клітин – об’єм і внутрішньоклітинний тиск (тургор). Порівняно з іншими рідинами в неї відносно високі
температури кипіння та плавлення, що зумовлено водневими зв’язками
між молекулами води.
Вода – значно кращий розчинник, ніж більшість інших відомих рідин.
Тому всі речовини поділяють на такі, що добре розчиняються у воді (гідрофільні) та нерозчинні (гідрофобні).
До гідрофільних сполук належить багато кристалічних солей, наприклад кухонна сіль (NaCl), глюкоза, фруктоза, тростинний цукор тощо. Гідрофільні сполуки містять полярні (частково заряджені) групи, здатні взаємодіяти з молекулами води або іонізуватися (утворювати заряджені йони
з нейтральних частин своєї молекули). Це, наприклад, амінокислоти, які
містять карбоксильні (–СООН) та амінні (–NH2) групи.
Гідрофобні речовини (майже всі ліпіди, деякі білки) містять неполярні
групи, які не взаємодіють з молекулами води. Вони розчиняються переважно в неполярних органічних розчинниках (хлороформ, бензол).
Існують й амфіфільні речовини, наприклад фосфоліпіди (сполуки
ліпідів із залишками ортофосфатної кислоти), ліпопротеїди (сполуки ліпідів з білками), багато білків. Одна частина молекули цих сполук виявляє
гідрофільні властивості, інша – гідрофобні.
Коли певна сполука переходить у розчин, її молекули набувають здатності до руху і їхня реакційна здатність зростає. Саме тому більша частина
біохімічних реакцій відбувається у водних розчинах.
Вода як універсальний розчинник відіграє важливу роль в обміні
речовин. Проникнення речовин у клітину та виведення з неї продуктів
життєдіяльності можливе здебільшого лише в розчиненому стані.
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Вода як універсальний розчинник відіграє надзвичайно важливу роль
у транспорті різних сполук у живих організмах. Розчини органічних і
неорганічних речовин рослини транспортують по провідних тканинах або
міжклітинниках. У тварин таку функцію виконують кров, лімфа, тканинна рідина тощо.
Вода бере участь у складних біохімічних перетвореннях. Наприклад,
за участі води відбуваються реакції гідролізу – розщеплення органічних
сполук з приєднанням до місць розривів йонів Н+ та ОН– .
З водою пов’язана здатність організмів регулювати свій тепловий
режим. Їй властива висока теплоємність, яка зумовлює здатність поглинати тепло за незначних змін власної температури. Теплоємність – кількість
тепла, необхідного для нагрівання тіла або середовища на 1 С. Завдяки
цьому вода запобігає різким змінам температури в клітинах та організмі в
цілому за різких її коливань у навколишньому середовищі. Оскільки на
випаровування води витрачається багато теплоти, організми в такий спосіб
захищають себе від перегрівання (наприклад, транспірація у рослин,
потовиділення у ссавців, випаровування вологи зі слизових оболонок
тварин).
Завдяки високій теплопровідності вода забезпечує рівномірний розподіл теплоти між тканинами та органами організму. Наприклад,
завдяки циркуляції рідин внутрішнього середовища у тварин або руху
розчинів по тілу рослини.
Водні розчини певних сполук слугують мастилом, яке захищає поверхні, що постійно зазнають тертя. Наприклад, рідина, яка заповнює
порожнину суглобів, полегшує ковзання суглобових поверхонь, зменшуючи тертя між ними. Вона також живить хрящ, що вкриває суглобові
поверхні кісток.
Кожному виду організмів притаманний водний баланс – певне співвідношення між надходженням води та її витрачанням. Якщо витрати води
перевищують її надходження до організму, спостерігають водний дефіцит,
що негативно впливає на різні процеси життєдіяльності (у рослин – фотосинтезу, транспірації, у рослин і тварин – терморегуляції, перебігу біохімічних процесів тощо). Тому підтримання водного балансу – одна з умов
нормального функціонування будь-якого організму.
 Водний баланс людини. Вміст води в організмі людини становить
близько 65 %. Тобто, якщо маса людини становить 60 кг, то з них 39 кг
припадає на воду. Слід зазначити, що вміст води залежить і від віку: у новонароджених він становить близько 75–80 %, у період завершення росту –
65–70 %, а в людей похилого віку – лише 55–60 %. Між різними органами
і тканинами людини вода розподілена нерівномірно: найбільше її в крові
та нирках – 82–83 %, головному мозку – до 80 %, печінці – 75 %, м’язах –
70–76 %, натомість у жировій тканині – близько 30 %, кістках – близько
20 %.
Оскільки організм людини щоденно витрачає приблизно 2–2,5 л води
(вона виводиться з неперетравленими рештками їжі, сечею, потом, випаровується з поверхні слизових оболонок ротової порожнини та дихальних
шляхів), то така сама її кількість має постійно надходити туди. Шляхи
надходження води до організму різні. Крім того, близько 1 л води по37
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трапляє з продуктами харчування, ще майже 300 мл води утворюється
внаслідок окиснення жирів, білків і вуглеводів (так звана метаболічна
вода).
Кількість спожитої за добу води залежить від умов, у яких перебуває
людина. Так, у спекотну погоду або під час здійснення важкої фізичної
праці витрати води зростають через посилене потовиділення та значне випаровування через слизові оболонки. Зневоднення організму (дегідратація) можливе і внаслідок порушень роботи кишечнику (сильні проноси),
значних крововтрат тощо. За таких умов споживання води має збільшитися до 4–7 л на добу. Унаслідок зневоднення уповільнюються процеси
травлення та всмоктування поживних речовин, порушуються процеси
теплорегуляції; гусне кров, порушується її транспортна функція, у судинах можуть виникати згустки (тромби). Втрата понад 20 % води – смертельно небезпечна для людини.
Людина, яка виконує важку фізичну працю за умов підвищеної температури
(наприклад, у доменному цеху), втрачає за годину лише внаслідок посиленого
потовиділення до 1,6 л води! Тож добова потреба у воді в неї може зростати до
20 л за добу.

Першим сигналом недостатнього вмісту води в організмі є відчуття
спраги, яке виникає при збудженні відповідного центру в гіпоталамусі
(структура проміжного мозку). Його рецептори збуджуються як унаслідок
зростання концентрації солей в рідинах організму, так і в разі підвищення
концентрації йонів Натрію. Ці подразники сприймають різні групи
рецепторів. Відчуття спраги виникає, якщо організм людини втрачає
близько 1 % вологи свого тіла, і зникає після споживання певної кількості
води, в середньому 0,25–0,5 л.
Отже, основні свої потреби у воді людина задовольняє за рахунок питної води. Тому розглянемо вимоги до її якості.
 Питна вода та вимоги до ї ї якості. В Україні вимоги до якості питної
води визначені Державним стандартом. Згідно з ним питна вода має бути
епідеміологічно безпечною та нешкідливою за хімічним складом. Безпеку
води в епідеміологічному відношенні визначають як загальною кількістю
мікроорганізмів (не більше 100 в 1 см3 води), так і за кількістю клітин
кишкової палички (не більше 3 в 1 дм3 води). Питна вода не повинна містити водні організми, помітні неозброєним оком, та плівку на поверхні.
Основними забруднювачами водних об’єктів у нашій країні є промисловість (понад 55 % від загального скиду) та житлово-комунальне
господарство (понад 40 %). Небезпечне забруднення водойм радіонуклідами. Стічні води з високою радіоактивністю (100 і більше Кюрі1 на 1 л
води) мають бути поховані в підземних безстічних басейнах або резервуарах.
Вам уже відомо, що в річках, озерах та інших водоймах відбуваються
природні процеси самоочищення. У них беруть участь різноманітні організми: бактерії, водорості, одноклітинні тварини, губки, двостулкові мо1Кюрі

(Кі) відповідає активності елемента Радону, який перебуває в стані
радіоактивної рівноваги з 1 г радію-226. 1 Кі = 3,7 • 1010 Беккерелів (Бк). 1 Бк
дорівнює швидкості розпаду, коли за секунду розпадається ядро радіоактивного
ізотопу.
38
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люски тощо. Але ці процеси тривають досить повільно, тому за інтенсивного забруднення неочищеними побутовими та промисловими стоками
водні екосистеми нездатні самостійно очиститися.
Методи очищення стічних вод поділяють на механічні, фізико-хімічні
та біологічні (мал. 6.4). Механічні методи полягають в очищенні стічних
вод від завислих у них частинок відстоюванням і фільтрацією. Ці методи
дають змогу видаляти з побутових стічних вод до 2/3 нерозчинних домішок, а з промислових – до 9/10.
За допомогою різноманітних фізико-хімічних методів зі стічної води
видаляють розчинні неорганічні та органічні домішки, а також завислі в
ній найдрібніші часточки.
Завершальним етапом очищення стічних вод є застосування біологічних методів з використанням штучно створених ланцюгів живлення, до
яких входять певні види бактерій, одноклітинних і багатоклітинних
тварин.
Сира вода з природних водойм, а також недостатньо очищена питна
вода може стати джерелом збудників різноманітних захворювань: дизентерії, холери, черевного тифу (сальмонельозу), глистних захворювань
тощо. Тому перед споживанням воду з колодязів, струмків, бюветів слід
добре прокип’ятити, а водопровідну – профільтрувати через спеціальні
очисні побутові фільтри.
Для обмеження втрат і збереження якості прісної води потрібні такі заходи:
– зменшення витрат води для забезпечення роботи промисловості, транспорту та об’єктів сільського господарства;
– зменшення витрат прісної води для побутових потреб1;

Мал. 6.4. Приклад сучасної очисної споруди: 1 – розподільчий колодязь;
2 – відокремлювач твердих часток; 3 – відокремлювач жировмісних речовин;
4 – сорбційний фільтр; 5 – контрольний колодязь
1Якщо у великих містах Європи кожен мешканець протягом року використовує

від 100 до 200 л, то в нашій країні цей показник перевищує 300 л.
39
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– охорона малих річок, які відіграють важливу роль у загальному водному балансі планети, зокрема живлять великі річки, від них залежить
рівень підземних вод;
– створення умов для самоочищення водойм;
– проведення лісоохоронних заходів, оскільки внаслідок знищення
лісів часто міліють річки та інші водойми;
– упровадження ефективних методів очищення стічних вод, здійснення постійного контролю за санітарним станом водойм і якістю питної
води;
– створення замкнених систем водопостачання промислових, аграрних
та енергетичних об’єктів.
– постійний контроль за станом джерел питної води.
Ключові терміни та поняття. Гідрофільні, гідрофобні та амфіфільні

сполуки, гідроліз, водний баланс.

Коротко
про
головне

Уміст води в організмах становить 60–70 %.
Вода утворює основу внутрішнього середовища живих організмів,
у якому відбуваються процеси обміну речовин і перетворення
енергії. Вода бере безпосередню участь у реакціях розщеплення
органічних сполук.
Водний баланс – це певне співвідношення між надходженням і
витрачанням води живою системою.
Вода визначає фізичні властивості клітин – їхній об’єм і внутрішньоклітинний тиск (тургор).
Вода – універсальний розчинник. Речовини, здатні добре розчинятися у воді, називають гідрофільними (полярними), нерозчинні – гідрофобними (неполярними).
Вода відіграє надзвичайно важливу роль у транспорті різних сполук у живих організмах. Вона бере участь у складних біохімічних реакціях і процесах теплорегуляції організмів.
Основні свої потреби людина задовольняє за рахунок питної води
певних стандартів якості. Перед споживанням вода має бути
очищена. Методи очищення стічних вод поділяють на механічні,
фізико-хімічні та біологічні.

Запи
итання для
само
оконтролю
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вв
важаю
ють універсальним
ун
нівер
рсальн
ним розчинником?
розчи
инником? 2.
2. Які
Яккі власвла
асти
ивостіі вод
ди як о
сно
ови вн
нутріішньо
ого се
ередо
овищ
ща жи
ивих о
рган
ніз
зтивості
води
основи
внутрішнього
середовища
живих
організмі
ів? 3. Яка роль
ь води
и в пр
роцес
сах те
еплор
регуля
яції о
рган
ніз
змів? 4. Щ
о
мів?
процесах
теплорегуляції
організмів?
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Що
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сполуки?
6. Які вимоги
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оги висувають
висувають до
до питної
питно
ої води?
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ди? 7.
7. Які
Яккі заходи
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о вжи
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джерел
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?
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
1. Чому вчені вважають, що життя на нашій планеті виникло саме у
водному середовищі? 2. Які процеси забезпечують самоочищення природних водойм?
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОДИ У ВЛАСНОМУ ОРГАНІЗМІ
(виконують учні академічного рівня навчання)
Мета: дослідити залежність
зал
лежність вмісту води в організмі
організм
мі людини від
віід вікових змін.
Обладнання: терези,
терези
и, таблиці «Вікові зміни
змін
ни вмісту
у води в організмі
орган
нізмі людини».
Хід роботи

1. За допомогою підлогових терезів виміряйте власну масу тіла.
2. Використовуючи таблицю «Вікові зміни вмісту води в організмі людини», визначте вміст води у власному організмі, враховуючи, що в
організмі підлітків у середньому міститься 70 % води від маси тіла.
3. Подібним чином визначте вміст води в організмах ваших батьків, дідусів і бабусь.
4. Зробіть висновки.

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
І. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ПРАВИЛЬНУ

1. Укажіть атом, який входить до складу молекули гемоглобіну: а) Купрум;
б) Кальцій; в) Калій; г) Ферум.

2. Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози:
а) Купрум; б) Бор; в) Йод; г) Флуор.

3. Укажіть елемент, який входить до складу молекули хлорофілу: а) Купрум;
б) Бор; в) Йод; г) Магній.

4. Укажіть, як називають розчинні у воді сполуки: а) гідрофобними; б) гідрофільними; в) амфіфільними; г) органічними.
ІІ. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ

1. Укажіть хімічні елементи, які належать до органогенних: а) Флуор; б) Ферум;
в) Нітроген; г) Гідроген.

2. Укажіть хімічні елементи, які належать до макроелементів: а) Фосфор; б) Бор;
в) Кобальт; г) Сульфур.

3. Укажіть хімічні елементи, які належать до мікроелементів: а) Кальцій; б) Ферум;
в) Флуор; г) Цинк.

4. Укажіть йони, що забезпечують регуляцію роботи серця: а) Натрію; б) Калію;
в) Феруму; г) Кальцію.
ІІІ. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

1. Установіть відповідність між нестачею зазначеного хімічного елемента в організмі
людини та наслідками цього:
Хімічний елемент
1
2
3
4

Калій (К)
Кальцій (Ca)
Йод (I)
Флуор (F)

Наслідки нестачі хімічного елемента
А
Б
В
Г
Д

Ендемічний зоб
Порушення утворення гормонів підшлункової залози
Крихкість кісток скелета
Порушення регуляції роботи серця
Руйнування емалі зубів
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2. Установіть відповідність між властивостями води та її функціями в живих організмах:
Властивості води
1
2
3
4

Полярність молекули
Здатність до оборотної іонізації
Висока теплоємність
Здатність змінювати агрегатний
стан

Функції в живих організмах
А
Б
В
Г
Д

Створення певного рН середовища
Універсальний розчинник
Охолодження організму в спекотну погоду
Джерело енергії
Запобігання різким змінам температури
організму

IV. ЗАПИТАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ

1. Які особливості будови молекул води забезпечують її властивості?
2. Як фізико-хімічні властивості води відіграють важливу роль у забезпеченні процесів
життєдіяльності окремих клітин і всього організму?

ТЕМА
Т
ЕМА 2.. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ
будова, властивості та функції основних груп органічних
сполук: ліпідів, вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот;
роль органічних сполук у забезпеченні життєдіяльності
людини;
зв’язок між будовою молекул органічних речовин та їхніми функціями;
застосування ферментів у господарстві людини.

§ 7.
Пригадайте:

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ІСТОТ.
ЛІПІДИ
які елементи називають органогенними, а сполуки – органічними, гідрофільними та гідрофобними? Який зв’язок називають
ковалентним? Які функції жирів у живих організмах? Які функції в організмі людини виконують гормони кори надниркових
залоз і статеві гормони? Які функції жовчі?

Ви вже знаєте з курсу хімії, що всі хімічні сполуки поділяють на неорганічні та органічні (пригадайте, чим вони відрізняються).
Органічні речовини – це сполуки Карбону з іншими елементами, що
виникли в живих істотах або є продуктами їхньої життєдіяльності. Органічні сполуки присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах. У складі органічних сполук переважають
органогенні хімічні елементи (Гідроген, Оксиген, Нітроген і Карбон). Ковалентно зв’язані атоми Карбону утворюють ланцюжки або ряди кілець
(так званий скелет молекули).
До складу клітин входять різні органічні сполуки: ліпіди, вуглеводи,
білки, нуклеїнові кислоти тощо. Їхні молекули можуть мати високу молекулярну масу. Зокрема, молекулярна маса більшості білків становить
від 6000 до 1 000 000, деяких нуклеїнових кислот – сягає кількох мільярдів
дальтонів (1 дальтон відповідає 1/12 атомної маси ізотопу карбону 12С,
42
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1,67•10-24

тобто
г). Високомолекулярні органічні сполуки можуть складатися з великої кількості однакових чи різних за хімічною будовою ланок
(простих молекул – мономерів). Такі сполуки називають біополімерами,
або макромалекулами. Наприклад, молекули білків складаються із
залишків амінокислот, нуклеїнових кислот – з нуклеотидів, а складних
вуглеводів (полісахаридів) – з моносахаридів (див. таблицю 7.1).
Таблиця 7.1

Основні типи органічних сполук,
що входять до складу організмів
Органічні сполуки
Ліпіди:
жири
воски
стероїди
Біополімери:
полісахариди
білки

нуклеїнові
кислоти

Складові компоненти

Функції

Структурна, енергетична, заЗалишки триатомного спирту хисна, регуляторна
гліцерину і жирних кислот
Залишки одноатомних спиртів
і жирних кислот
Поліциклічні гідрофобні спирти
Моносахариди
Амінокислоти

Нуклеотиди

Опорна, енергетична
Структурна, енергетична, захисна, каталізуюча (ферментативна), сигнальна, рухова,
регуляторна, транспортна
Кодування та зберігання
спадкової інформації, участь
у біосинтезі білка

Біологічно активні речовини (органічні речовини – ферменти, гормони,
вітаміни, деякі отрути тощо) впливають на процеси обміну речовин і перетворення енергії загалом або на окремі їхні ланки. Багато з них здійснюють
гуморальну регуляцію процесів життєдіяльності різноманітних істот.
Отже, запам’ятайте: органічними сполуками називають речовини,
утворені атомами Карбону, між якими встановлюються міцні ковалентні зв’язки. Уміст органічних сполук у клітинах становить в середньому 20–30 %. Огляд основних класів органічних сполук почнемо з
ліпідів.
Ліпіди – переважно гідрофобні органічні сполуки, які розчиняються в
неполярних речовинах (естері, хлороформі, ацетоні та ін.). Молекулярна
маса ліпідів зазвичай становить 50–1500. Більшість ліпідів – похідні вищих жирних кислот, спиртів або альдегідів.
 Різноманітність ліпідів. Серед ліпідів розрізняють прості та складні.
До простих ліпідів належать речовини, які побудовані зі сполучених між
собою залишків жирних кислот (або альдегідів) і спиртів, наприклад жири
та воски.
Складні ліпіди – сполуки, утворені внаслідок взаємодії молекул простих ліпідів з іншими речовинами. До них належать ліпопротеїди (сполуки
ліпідів і білків), гліколіпіди (ліпідів і вуглеводів), фосфоліпіди (ліпідів і ортофосфатної кислоти).
Жири – складні естери, утворені триатомним спиртом гліцерином і трьома залишками жирних кислот. Вони відкладаються у вигляді жирових
43
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Мал. 7.1. Воски вкривають поверхню плодів і входять до складу кутикули
листків (1); з восків медоносна бджола будує стільники (2)

включень у рослинних і тваринних клітинах. Підвищений вміст жирів (до
90 %) характерний для клітин нирок, підшкірної клітковини, жовтого тіла
членистоногих. У деяких рослин (соняшника, волоського горіха, маслин
тощо) жирів багато в насінні та плодах.
Воски виконують здебільшого захисну функцію. У ссавців віск виділяють
лоєві залози шкіри: вони надають шкірі еластичності і зменшують зношення
волосяного покриву. У птахів віск секретує куприкова залоза, розташована
над основою хвоста. Її секрет надає пір’яному покриву водовідштовхувальних
властивостей (пригадайте: ця залоза добре розвинена саме у водоплавних птахів). Восковий шар вкриває листки наземних рослин і поверхню зовнішнього
скелета членистоногих – мешканців суходолу, запобігаючи надлишковому
випаровуванню води з поверхні тіла. Добре розвинені восковидільні залози,
розташовані в черевці медоносних бджіл-робітниць. Як ви пам’ятаєте, з воску
бджоли будують стільники (мал. 7.1). Віск широко використовують у медицині, промисловості та інших сферах діяльності людини.
Ще одна важлива група ліпідів – гідрофобні спирти стероїди. Карбоновий ланцюжок стероїдів утворює декілька кілець, тому вони належать до
так званих циклічних органічних сполук. Стероїдну природу, зокрема,
мають статеві гормони людини – естрогени (жіночі) та андрогени (чоловічі), а також гормони надниркових залоз (кортикостероїди) (мал. 7.2, 1).
Один з найвідоміших стероїдів – холестерин. В організмі ссавців і
людини він слугує попередником під час синтезу статевих гормонів. У
плазмі крові холестерин перебуває у вигляді складних естерів з жирними
кислотами, які він транспортує. Холестерин синтезують клітини печінки;
1

б

а

2

Мал. 7.2. Стероїди. 1 – статеві гормони: жіночий – естроген (а)
та чоловічий – тестостерон (б) – впливають на формування вторинних
статевих ознак (зверніть увагу на яскравий хвіст самця); 2 – холестерин
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він входить до складу жовчі (мал. 7.2, 2). Разом з тим ця сполука потрапляє в організм і з жирною їжею. Надлишок холестерину внаслідок неправильного харчування або підвищеної функції печінки порушує
нормальне функціонування організму людини.
 Функції ліпідів. Одна з найважливіших функцій ліпідів – енергетична.
У разі повного розщеплення 1 г жирів виділяється 38,9 кДж енергії – удвічі більше, ніж за повного розщеплення аналогічної кількості вуглеводів
або білків.
Не менш важлива будівельна, або структурна, функція. Так, фосфоліпіди є важливою складовою клітинних мембран (мал. 7.3, 7.4), жири
входять до складу захисної мієлінової оболонки нервових волокон тощо.
Резервна функція полягає в тому, що ліпіди містяться в цитоплазмі
клітин у вигляді включень (наприклад, клітини жирової тканини, насіння соняшника тощо). Запаси жирів організми використовують як резервні
поживні речовини та як джерело метаболічної води: при окисненні 1 г
жирів утворюється майже 1,1 г води. Жирові включення підвищують
плавучість дрібних одноклітинних організмів (наприклад, радіолярій, що
мешкають у товщі води).
Завдяки запасам жиру деякі тварини протягом певного часу можуть
існувати без надходження води ззовні. Наприклад, верблюди в пустелі
витримують без води до 16 діб; ведмеді, бабаки та інші тварини під час
сплячки не споживають води понад два місяці.
Запаси жиру в організмі можуть виконувати й захисну функцію.
Зокрема, вони захищають внутрішні органи від механічних ушкоджень.
Наприклад, нирки людини і ссавців укриті пружним жировим шаром.
Накопичуючись у підшкірній жировій клітковині тварин – мешканців
територій з прохолодним кліматом (китів, тюленів, пінгвінів та ін.), жири
захищають організм від дії різких змін температури (теплоізоляційна
функція). Так, у синього кита шар жиру в підшкірній клітковині може
перевищувати 50 см. Ця функція жирів визначається їхньою низькою теплопровідністю. Раніше ми згадували про захисні властивості восків,
пов’язані з їхньою гідрофобністю.
Важлива і регуляторна функція ліпідів. Ви пам’ятаєте, що ліпідну
природу мають деякі біологічно активні речовини: стероїдні гормони,
вітаміни групи D. Вони беруть участь у регуляції життєвих функцій
ортофосфатна
група (гідрофільна
головка)

ланцюжок жирних
кислот (гідрофобні
хвости)

Мал. 7.3. Будова фосфоліпідів

Мал. 7.4. Розташування фосфоліпідів
у складі клітинної мембрани
45
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організмів: обміну речовин у хребетних тварин і людини, процесу линяння у комах тощо.
Ключові терміни та поняття. Органічні сполуки, макромолекули, біо-

полімери, мономери, ліпіди.

Коротко
про
головне

Органічні речовини – сполуки Карбону з іншими елементами, що
виникли в живих істотах або штучно синтезовані людиною. У цих
сполуках ковалентно зв’язані атоми Карбону утворюють ланцюжки або ряди кілець (так званий скелет молекули).
До складу клітин входять різні органічні сполуки: ліпіди, вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти тощо. Високомолекулярні органічні сполуки, які складаються з великої кількості однакових чи
різних за хімічною будовою ланок (простих молекул – мономерів),
називають біополімерами.
Ліпіди – переважно гідрофобні органічні сполуки, що нерозчинні у воді, але розчиняються в неполярних розчинниках (естері,
хлороформі, ацетоні та ін.). Більшість ліпідів – це похідні вищих
жирних кислот, спиртів або альдегідів.
Серед ліпідів розрізняють прості та складні. Прості ліпіди побудовані із сполучених між собою залишків жирних кислот (або
альдегідів) і спиртів, наприклад жири, воски. Складні ліпіди –
сполуки, утворені внаслідок взаємодії молекул простих ліпідів з
іншими сполуками (наприклад, ліпопротеїди, гліколіпіди, фосфоліпіди).
Ліпіди виконують такі біологічні функції:
– енергетичну (у разі повного розщеплення 1 г жирів виділяється 38,9 кДж енергії);
– будівельну, або структурну (входять до складу клітинних
мембран, оболонок нервових волокон тощо);
– резервну (можуть відкладатися про запас);
– захисну (захист внутрішніх органів від механічних ушкоджень, а організму – від впливу різких змін температури, у рослин
і наземних членистоногих – від значних втрат вологи);
– регуляторну (ліпідну природу мають стероїдні гормони, вітаміни групи D та деякі інші біологічно активні речовини).

Запи
итання для
само
оконтролю
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
Верблюди мають значні запаси жиру, що слугує джерелом метаболічної води. Адже вони мешкають у спекотних пустелях, де температура вдень може сягати до +40 С і вище. Сині кити здебільшого
мешкають у прохолодних водах, і значні запаси підшкірного жиру
захищають їхнє тіло від переохолодження. Чим відрізняється характер розподілу жирових відкладень у тілі цих тварин?
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§8.
Пригадайте:

ВУГЛЕВОДИ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ,
ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ
які організми називають автотрофними та гетеротрофними?
Які групи автотрофів вам відомі?

Вуглеводи – це сполуки, у яких співвідношення С, Н, О здебільшого
відповідають формулі (СН2О)n, де n дорівнює трьом і більше. Проте є вуглеводи, в яких співвідношення зазначених елементів дещо інше, а деякі містять також атоми Нітрогену, Фосфору чи Сульфуру. У клітинах тварин і
грибів вуглеводи містяться у незначній кількості (близько 1 % сухої маси,
у клітинах печінки та м’язів – до 5 %), а в рослинних клітинах їхній вміст
значно більший (до 60–90 %).
 Будова і властивості вуглеводів. Залежно від кількості мономерів,
що входять до складу молекул, вуглеводи поділяють на моносахариди, олігосахариди та полісахариди.
Моносахариди здебільшого мають загальну формулу СnH2nOn. Вони
можуть містити від 3 до 10 атомів Карбону: тріози (3 атоми Карбону), тетрози (4), пентози (5), гексози (6) і так далі до декози (10). У природі найпоширеніші гексози та пентози. Прикладами гексоз є глюкоза, фруктоза
(мал. 8.1). Ці сполуки надають солодкого смаку плодам, меду, а глюкоза є
дуже важливою складовою метаболізму. До пентоз, наприклад, належать
рибоза і дезоксирибоза, що входять до складу відповідно рибонуклеїнових
(РНК) і дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислот. Моносахариди добре розчиняються у воді.
Олігосахариди – полімерні вуглеводи, в яких 2–10 моносахаридних
ланок з’єднані ковалентними (глікозидними) зв’язками. Зокрема, дисахариди утворені сполученням залишків двох молекул моносахаридів.
Приклади дисахаридів: мальтоза (солодовий цукор) – складається з двох
залишків глюкози; сахароза (буряковий або тростинний цукор) – складається із залишків глюкози і фруктози; лактоза (молочний цукор) – склада-

а

а

б

1

б

2

Мал. 8.1. Моносахариди глюкоза (1) і фруктоза (2): а – хімічна формула;
б – просторова модель
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ється з глюкози та галактози; трегалоза (грибний цукор) – складається
з двох залишків глюкози (мал. 8.2).
Вони мають солодкий смак і добре
розчиняються у воді.
Полісахариди – це біополімери,
молекулярна маса деяких з них
1
може сягати кількох мільйонів. Полісахариди відрізняються один від
одного не тільки складом мономерів,
а й довжиною та ступенем розгалуженості ланцюгів. Одні полісахариди складаються із залишків одного
й того самого моносахариду, інші –
різних.
2
Приклади полісахаридів: крохмаль, целюлоза, глікоген, пектин,
лігнін, хітин та ін. (мал. 8.3, 8.4).
Вони майже не розчиняються у воді
і не мають солодкого присмаку.
Вуглеводи можуть вступати у
зв’язок з іншими сполуками. Такі
вуглеводи називають складними.
3
Приклади: глікопротеїди (сполуки
вуглеводів з білками), гліколіпіди
Мал. 8.2. Дисахариди: 1 – мальтоза;
(сполуки вуглеводів з ліпідами).
2 – сахароза; 3 – лактоза
 Функції вуглеводів досить різноманітні (енергетична, резервна, будівельна, транспортна, захисна).
Енергетична функція. При розщепленні 1 г полісахаридів або олігосахаридів до моносахаридів виділяється 17,6 кДж теплової енергії. Вуглеводи
відіграють провідну роль в енергетичному обміні: вони здатні як до
окиснення, так і до розщеплення у безкисневих умовах. Це надзвичайно
важливо для організмів, які мешкають в умовах дефіциту кисню (наприклад, паразити внутрішніх органів людини і тварин) або за його повної
відсутності (анаероби, як-от дріжджі, деякі види бактерій).
Резервна функція. Полісахариди можуть відкладатись у клітинах про
запас, найчастіше у вигляді зерен. У клітинах рослин накопичується
крохмаль, тварин і грибів – глікоген (мал. 8.3). Ці запасні сполуки є резервом поживних речовин.
Будівельна (структурна) функція вуглеводів полягає в тому, що полісахариди входять до складу певних структур. Так, нітрогеновмісний полісахарид хітин міститься у зовнішньому скелеті членистоногих і клітинній
стінці грибів; клітинні стінки рослин утворені з целюлози (мал. 8.4).
До складу надмембранних структур клітин тварин (глікокаліксу) і прокаріотів (клітинної стінки) входять вуглеводи, пов’язані з білками та ліпідами. Ці сполуки забезпечують з’єднання клітин між собою.
Особливі сполуки вуглеводів з білками (мукополісахариди) виконують
в організмах хребетних тварин і людини функцію мастила, входячи до
складу рідини, що змащує суглобові поверхні.
48
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1

2

Мал. 8.3. Крохмаль у клітинах бульби картоплі (1); глікоген у клітинах
печінки (2)

1

2

Мал. 8.4. Целюлоза у складі клітинних стінок рослин (1);
хітин у складі зовнішніх покривів членистоногих (2)
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Захисна функція. Полісахариди пектини здатні зв’язувати деякі токсини та радіонукліди, запобігаючи потраплянню їх у кров. Мукополісахарид
гепарин запобігає зсіданню крові, підвищує проникність судин, стійкість
організму до нестачі кисню (гіпоксії), впливу вірусів і токсинів, знижує
рівень концентрації цукру у крові.
Ключові терміни та поняття. Моносахариди, олігосахариди, полісаха-

риди.

Коротко
про
головне

Вуглеводи – це сполуки Карбону, що здебільшого відповідають
формулі (СН2О)n, де n дорівнює трьом і більше. Деякі вуглеводи
містять також атоми Нітрогену, Фосфору чи Сульфуру.
Залежно від кількості мономерів, що входять до складу молекул,
вуглеводи поділяють на моносахариди, олігосахариди та полісахариди.
Вуглеводи можуть вступати у зв’язок з іншими сполуками
(глікопротеїди – сполуки вуглеводів з білками, гліколіпіди –
сполуки вуглеводів з ліпідами).
Функції вуглеводів: енергетична, резервна, будівельна (структурна), транспортна і захисна.
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
Чому паразити внутрішніх органів тварин і людини часто запасають
велику кількість глікогену, на відміну від тих, які мешкають на
покривах хазяїна?

§ 9.
Пригадайте:

БІЛКИ: БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ
приклади макромолекул, мономерів і біополімерів? Яка роль білків у житті організмів? Який хімічний склад гемоглобіну і ферментів, які їхні функції?

Серед органічних сполук білки відіграють провідну роль. Вони часто
переважають у клітинах і в кількісному відношенні: приміром, у клітинах
тварин становлять до 40–50 % сухої маси, а рослин – до 20–35 %.
 Будова білків. Білки – високомолекулярні нітрогеновмісні біополімери, мономерами яких є залишки амінокислот. Амінокислоти – це органічні кислоти, що містять аміногрупу (–NH2), якій притаманні лужні властивості, та карбоксильну групу (–СООН) з кислотними властивостями.
Ці групи, як і атом Гідрогену, зв’язані з одним і тим самим атомом Карбону. Є у складі амінокислот й специфічні для кожної з них частини. Їх
називають радикалами (R-групами). Загальна формула амінокислоти має
вигляд:
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Н
NH2 – C – COOH
R
Загалом у тканинах живих істот трапляється понад 100 амінокислот,
але до складу білків входять лише 20 основних, які зустрічаються майже
в усіх білках. Крім того, неосновні амінокислоти, кожна з яких – похідна
однієї з основних, є компонентами лише окремих типів білків.
Наприклад, білок колаген, який входить до складу сполучної тканини, містить гідроксипролін (похідну амінокислоти проліну); у протромбіні (одному з
білків, які відповідають за процес зсідання крові) знайдено карбоксиглутамінову кислоту (похідну глутамінової кислоти) тощо.

У таблиці 9.1 (с. 52) наведено повні та скорочені назви основних амінокислот. Різні комбінації лише 20 амінокислот забезпечують нескінченну
різноманітність білкових молекул (число можливих варіантів – близько
2 · 1018). Зокрема, в організмі людини трапляється понад 5 млн типів білкових молекул. Молекула кожного певного білка характеризується
специфічними складом і послідовністю амінокислотних залишків, які
надають їй неповторних функціональних властивостей.
Існують різні класифікації амінокислот. Зокрема, амінокислоти поділяють на замінні та незамінні. Замінні амінокислоти організму людини
і тварин здатні синтезуватися з продуктів обміну речовин. Натомість,
незамінні амінокислоти в організмах людини і тварин не утворюються,
а надходять разом з їжею. Ці амінокислоти синтезують рослини, гриби, бактерії. Білки, які містять усі незамінні амінокислоти, називають повноцінними, на відміну від неповноцінних, до складу яких не
входять окремі незамінні амінокислоти. Слід зазначити, що для різних
видів тварин і людини набір незамінних амінокислот неоднаковий, до
того ж він може змінюватися з віком. Наприклад, аргінін або гістидин –
замінні для дорослих і незамінні для дітей. Відсутність або нестача однієї
чи кількох незамінних амінокислот спричиняють негативний баланс
Нітрогену в організмі, порушення біосинтезу білків, гальмування росту й
розвитку.
Залишки молекул амінокислот у складі білків сполучені між собою
міцним ковалентним зв’язком, який виникає між карбоксильною групою
однієї амінокислоти та аміногрупою іншої. Цей тип зв’язку називають
пептидним (від грец. пептос – зварений). Завдяки такому міцному
зв’язку утворюється сполука, яка складається із залишків двох амінокислот – дипептид. Структури, які складаються з великої кількості
залишків амінокислот (від 6–10 до декількох десятків), належать до
поліпептидів (пептидний зв’язок позначено кольором):
...NH2 – CH – CO – NH – CH – CO – NH – СН – COOH...
|

R1

|

R2

|

R3

Поліпептиди з високою молекулярною масою (від 6000 до кількох мільйонів) називають білками. Вони складаються з одного або декількох поліпептидних ланцюгів і можуть містити до кількох тисяч амінокислотних
залишків.
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Таблиця 9.1

Назви основних амінокислот та їхні скорочені позначення
Назва амінокислоти

Скорочена назва

Аланін

Ала

Аргінін

Арг

Аспарагін

Асн

Аспарагінова кислота

Асп

Валін

Вал

Гістидин

Гіс

Гліцин

Глі

Глутамін

Глн

Глутамінова кислота

Глу

Ізолейцин

Іле

Лейцин

Лей

Лізин

Ліз

Метіонін

Мет

Пролін

Про

Серин

Сер

Тирозин

Тир

Треонін

Тре

Триптофан

Три

Фенілаланін

Фен

Цистеїн

Цис

Назва амінокислоти часто відображає назву субстрату, з якого її було виділено, або певні властивості та ін. Наприклад, аспарагін вперше виявлено в
рослині аспарагусі (холодок), гліцин названо завдяки солодкому присмаку (від
грец. глікос – солодкий).

Рівні просторової організації білків. Відомо чотири рівні просторової
організації, або конформації, білків: первинний, вторинний, третинний і
четвертинний (мал. 9.1).
Первинну структуру білків визначає певна послідовність амінокислотних залишків, з’єднаних за допомогою пептидних зв’язків. Саме первинна структура і визначає властивості та функції тієї чи іншої білкової
молекули. Часто молекула білка у вигляді такого ланцюга не придатна до
виконання свого призначення. Для цього вона, наприклад, має повністю
або частково закрутитися у спіраль, тобто набути вторинної структури
завдяки водневим зв’язкам. Такі зв’язки виникають між атомами Гідрогену NH-групи одного витка спіралі та Оксигену СО-групи іншого витка
спіралі. Хоча ці зв’язки значно слабші за пептидні, однак разом вони формують досить міцну структуру.
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1

2

3

4

Мал. 9.1. Рівні просторової організації білкових молекул: 1 – первинний;
2 – вторинний; 3 – третинний; 4 – четвертинний

Третинна структура зумовлена
здатністю поліпептидної спіралі закручуватися певним чином у грудку, або глобулу, завдяки зв’язкам, які виникають
між залишками амінокислоти цистеїну
(так звані дисульфідні зв’язки). Підтримання третинної структури забезпечують гідрофобні, електростатичні та
інші взаємодії, а також водневі зв’язки
(мал. 9.2). Гідрофобні взаємодії – це сили
тяжіння між неполярними молекулами
або між неполярними ділянками молекул у водному середовищі. Гідрофобні
залишки усяких амінокислот у водному
розчині зближуються, наче «злипаються», та стабілізують структуру білка.
Електростатичні зв’язки виникають
між негативно та позитивно зарядженими
радикалами залишками амінокислот.
Четвертинна структура білків виникає, коли об’єднуються кілька глобул.
Наприклад, молекула гемоглобіну складається з чотирьох залишків молекул
білка міоглобіну.
Залежно від хімічного складу білки
поділяють на прості та складні. Прості,

1

2

3

4

Мал. 9.2. Зв’язки, які підтримують конформації білкової молекули: 1 – водневі; 2 – дисульфідні;
3 – йонні взаємодії; 4 – гідрофобні
взаємодії
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Мал. 9.3. Денатурація (2) та ренатурація (4) білкової молекули:
1, 5 – активні молекули білка; 3 – неактивна молекула білка

або протеїни, складаються лише з амінокислотних залишків, а складні,
або протеїди, у молекулах містять також небілкові компоненти – залишки ортофосфатної та нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, атоми
Феруму, Цинку, Купруму тощо. Складні білки називають глікопротеїдами
(сполуки з вуглеводами), ліпопротеїдами (з ліпідами), нуклеопротеїдами
(з нуклеїновими кислотами) тощо. Багато білків утворюють складні
комплекси з пігментами – забарвленими у різні кольори органічними
сполуками.
 Властивості білків. Функціональні властивості білків зумовлені
їхнім амінокислотним складом і просторовою структурою. За формою
молекул розрізняють фібрилярні (ниткоподібні) та глобулярні (кулясті)
білки. Фібрилярні білки зазвичай нерозчинні у воді й виконують
структурну (наприклад, кератин входить до складу волосся людини або
шерсті тварин) або рухову (м’язові білки) функції. Натомість глобулярні білки здебільшого водорозчинні та виконують інші функції:
наприклад, гемоглобін забезпечує транспорт газів, пепсин – розщеплення білків їжі, імуноглобуліни (антитіла) – захисну. Глобулярні
білки менш стійкі (пригадайте з власного досвіду: білок курячих яєць
навіть за незначного підвищення температури легко змінює свою структуру).
Одна з основних властивостей білків – їхня здатність під впливом різних
чинників (дія концентрованих кислот і лугів, важких металів, високої
температури тощо) змінювати свою структуру і властивості. Процес порушення природної структури білків, який супроводжується розгортанням
білкової молекули без зміни її первинної структури, називають денатурацією (мал. 9.3). Здебільшого денатурація необоротна. Але якщо на
початкових стадіях денатурації припиняється дія чинників, що призвели
до неї, білок може відновити свій початковий стан. Це явище називають
ренатурацією. У живих організмів оборотна денатурація часто пов’язана
з виконанням певних функцій білковими молекулами: забезпеченням
рухів, передачею до клітини сигналів з навколишнього середовища, прискоренням біохімічних реакцій тощо. Необоротний процес руйнування
первинної структури білків називають деструкцією.
Ключові терміни та поняття. Білки, поліпептиди, денатурація, рена-

турація, деструкція.
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Білки – високомолекулярні біополімери, мономерами яких є
залишки амінокислот. Двадцять основних амінокислот
можуть сполучатися між собою у різних поєднаннях за допомогою особливого типу ковалентного (пептидного) зв’язку.
Дипептид складається із залишків двох амінокислот, поліпептид – із залишків від 6–10 до кількох десятків амінокислот; поліпептиди з молекулярною масою понад 6000 називають білками.
Відомо чотири рівні просторової організації білків: первинний,
вторинний, третинний і четвертинний. Первинну структуру
білків визначає певна послідовність різних типів амінокислотних залишків. Вторинна структура характеризується тим, що
білкова молекула повністю або частково закручується в спіраль
завдяки водневим зв’язкам, які виникають між атомами
Гідрогену NH-групи одного витка спіралі та Оксигену СО-групи
іншого. Третинна структура часто нагадує грудку (глобулу) та
існує завдяки дисульфідним та іншим типам зв’язків.
Четвертинна структура виникає шляхом об’єднання разом
кількох глобул; її забезпечують гідрофобні, електростатичні,
водневі та інші зв’язки.
Прості білки, або протеїни, складаються лише з амінокислотних залишків, а складні, або протеїди, у своєму складі мають
також сполуки іншої природи.
Білки здатні до денатурації та ренатурації (зміни та відновлення своєї структури). Необоротний процес руйнування первинної структури білків називають деструкцією.
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
1. Що спільного та відмінного в процесах денатурації та деструкції?
2. Яку роль у житті організмів відіграє здатність молекул білків до
денатурації? 3. Чому відсутність в їжі білків тваринного походження
негативно впливає на життєдіяльність організму людини?

§ 10.
Пригадайте:

ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

що ви знаєте про органели, ендосперм, хромосоми, антитіла та
антигени? Що таке катіони та аніони? Які сполуки відносять
до глікопротеїдів? Які клітини належать до еукаріотичних?

Ви вже знаєте, наскільки різноманітними можуть бути білкові молекули.
А різноманітність білкових молекул, у свою чергу, визначає різноманітність їхніх функцій.
 Будівельна, або структурна, функція полягає в тому, що білки є складовим компонентом клітинних мембран. З білків складаються структури
скелета клітин (мікротрубочки і мікронитки), які закріплюють у певному
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Мал. 10.1. Структури, до складу яких входить білок: 1 – борідки пера птаха;
2 – кров’яний згусток (тромб); 3 – павутиння; 4 – волосся людини

положенні органели або ж забезпечують їхнє пересування по клітині. Білки також входять до складу рибосом, хромосом та майже усіх інших клітинних структур.
Головним компонентом хрящів і сухожилків є пружний і міцний білок
колаген. Волокна цього білка є й в інших різновидах тканин внутрішнього
середовища. Еластин, що міститься у зв’язках, має здатність розтягуватися; пружності кісткам надає білок колаген. Кератин, як вам відомо,
входить до складу таких утворів хребетних тварин, як кігті, нігті, роги,
копита, дзьоби, волосся, голки тощо. Головним компонентом шовкових
ниток і павутиння слугує білок фіброїн (мал. 10.1).
 Енергетична функція білків полягає в тому, що за повного розщеплення 1 г білків у середньому вивільняється 17,2 кДж енергії.
 Захисна функція білків. Структури, до складу яких входять білки (зовнішній скелет членистоногих, кістки, хрящові утвори), запобігають ушкодженню клітин, органів й організму в цілому. Білки захищають організми
від проникнення ззовні сторонніх сполук і хвороботворних мікроорганізмів. Імуноглобуліни (або антитіла) хребетних тварин – спеціалізовані білки, здатні «розпізнавати» та знешкоджувати бактерії, віруси та
інші – антигени. Це сполуки, які організм сприймає як чужорідні і зумовлюють специфічну імунну відповідь. Імуноглобулінам притаманна
специфічність – певне антитіло утворюється у відповідь на надходження в
організм того чи іншого антигену. Інтерферон – це білок, який пригнічує
розмноження вірусів. На його основі створено лікувальні противірусні
препарати. Білки крові (пригадайте, які) беруть участь у процесах її зсідання та утворення тромбів, запобігаючи крововтратам при ушкодженні
стінок кровоносних судин. Захисну функцію можуть виконувати деякі
ферменти, наприклад лізоцим, який міститься у слині, слизових оболонках, слізній рідині та знешкоджує різних хвороботворних агентів.
 Сигнальна функція білків полягає в тому, що окремі складні білки
(глікопротеїди) клітинних мембран здатні «розпізнавати» специфічні хімічні сполуки і певним чином на них реагувати. Зв’язуючи їх або змінюючи свою структуру, вони тим самим передають сигнали про ці речовини на
інші ділянки мембрани або всередину клітини. Ця функція білків забезпечує важливу властивість клітин – подразливість.
 Скорочувальна, або рухова, функція. Деякі білки забезпечують
здатність клітин, тканин чи цілого організму змінювати форму, рухатись.
Наприклад, білки актин і міозин, які входять до складу м’язових клітин,
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забезпечують їхню здатність до скорочення. Білок тубулін входить до складу мікротрубочок, джгутиків і війок клітин еукаріотів.
 Резервна функція. Деякі білки, які відкладаються про запас, можуть
слугувати запасом поживних речовин для організму. Так, білки відкладаються про запас в яйцеклітинах тварин, клітинах ендосперму рослин. Ці
білки зародок споживає на перших етапах свого розвитку.
• Ще одна з основних функцій білків – транспортна. Пригадайте, гемоглобін та інші подібні до нього забарвлені сполуки – дихальні пігменти
крові людини і багатоклітинних тварин. Їхні молекули здатні утворювати
нестійкі сполуки з киснем або вуглекислим газом і завдяки руху крові та
інших рідин організмів транспортувати ці речовини, забезпечуючи процеси клітинного та тканинного дихання.
Крім того, гемоглобін дає змогу зберігати резерв Оксигену в організмі у
зв’язаному стані. Це має важливе значення для тварин – мешканців багатих
на органіку водойм за умов дефіциту кисню (личинки комарів-дергунів –
мотиль, малощетинкові черви – трубочники тощо).
Транспортні білки переносять ліпіди, що синтезуються на мембранах
ендоплазматичної сітки, до інших органел. Білки, вбудовані в плазматичну
мембрану, забезпечують транспорт речовин у клітину та з клітини назовні.
 Функція протистояння несприятливим температурам. У плазмі крові деяких риб містяться білки, що запобігають її замерзанню в умовах
низьких температур. Натомість, в організмів, які мешкають у гарячих
джерелах, є білки, що не денатурують навіть за температури +50…90 С.
• Багато білків виконують регуляторну функцію. Білкову природу
мають певні гормони та нейрогормони, які регулюють активність обміну
речовин, процеси росту і розвитку організмів (наприклад, гормон росту).
 Каталітична функція притаманна особливим білкам – ферментам,
або ензимам, що впливають на перебіг біохімічних реакцій. Каталіз (від
грец. каталіз – припинення) – зміна швидкості перебігу хімічних реакцій
під дією певних хімічних сполук. Каталітичну функцію в живих організмах – біокаталіз – здійснюють ферменти (мал. 10.2).
Ферменти бувають простими та складними. Прості ферменти – це білкові молекули (пепсин, трипсин тощо), які складаються лише з амінокис3
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Мал. 10.2. Функції ферментів. І. Фермент (1) тимчасово сполучається з речовиною (2) і забезпечує її розщеплення на простіші сполуки (3). ІІ. Фермент (1)
вступає у тимчасовий комплекс із двома молекулами (3) і забезпечує їхню реакцію з утворенням складнішої речовини (4). Після реакції структура ферменту
не змінюється (5) і він готовий забезпечувати нові реакції
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лотних залишків. Складні ферменти, крім білкової частини, містять ще й
небілкову, яку називають кофактором. Кофакторами можуть бути неорганічні катіони або аніони, а також органічні речовини (коферменти),
наприклад похідні вітамінів. Білковий компонент складних ферментів
визначає, яку саме реакцію каталізує певний складний фермент. Але
активність складних ферментів проявляється лише тоді, коли білкова
частина ферменту сполучається з небілковою.
Каталітична активність ферменту зумовлена не всією його молекулою,
а лише її невеликою ділянкою – активним центром. Його просторова
структура відповідає хімічній будові речовин, які вступають у реакцію.
Активний центр відповідає за приєднання та перетворення сполук, що
вступають у реакцію. Саме тому дія ферменту специфічна. Часто до складу активного центру входять похідні вітамінів або атоми металів. В одній
молекулі ферменту може бути кілька активних центрів.
Ферменти утворюють нестійкі комплекси з речовинами, які вступають
у реакцію. Ферментативна реакція перебігає в 106–1012 разів швидше, ніж
у середовищі без ферментів. За кілька секунд чи навіть частки секунди в
організмі відбувається складна послідовність реакцій, для проведення
якої із застосуванням звичайних хімічних каталізаторів потрібні дні,
тижні або навіть місяці та роки. Це пояснюють тим, що для здійснення
будь-якої хімічної реакції необхідний контакт між реагентами. Аби
відбулася реакція без участі ферментів, потрібна висока концентрація
реагуючих речовин у середовищі або підвищена температура, за якої
прискорюється рух молекул і зростає ймовірність контактів молекул реагуючих сполук. Але в організмах концентрація речовин часто дуже низька, а високі температури можуть бути небезпечними. Саме тому біохімічні
реакції не можуть відбуватися без участі ферментів.
При контакті з ферментом речовина, що вступає в реакцію, орієнтується у безпосередній близькості від специфічних груп активного центру ферменту. При цьому зменшується стабільність хімічних зв’язків у її молекулі. Відомо, що для перебігу хімічної реакції молекула субстрату повинна
перейти у так званий перехідний стан, коли полегшується розрив хімічних зв’язків. Енергію, необхідну для переходу субстрату в активований
стан, називають енергією активації (на розрив певного зв’язку витрачається енергії не менше, ніж витрачено на його утворення). Іншими словами,
енергія активації – це енергія, потрібна для того, щоб розпочалася відповідна хімічна реакція. Утворюючи комплекс «фермент–речовини, які
вступають у реакцію», ферменти знижують енергію активації. Такий
комплекс швидко розпадається з утворенням продуктів реакції. Сам фермент при цьому не втрачає своєї активності і може каталізувати наступну
подібну реакцію.
Одні ферменти забезпечують розщеплення певних сполук, інші – синтез. Наприклад, фермент целюлаза забезпечує розщеплення клітковини
(целюлози). Якщо в реакції беруть участь дві сполуки або більше, кожна з
них взаємодіє з ферментом. Фермент при цьому утримує їх близько одна
від одної, забезпечуючи реакцію.
Активність ферменту проявляється лише за певних умов: тих чи інших
значень температури, тиску, рН тощо. Існують і спеціальні речовини,
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Balan_86-09_Biolog_std-akdm_10ukr.indd 58

21.08.2010 13:12:42

Тема 2. Органічні речовини

здатні регулювати активність ферментів. Вони зв’язуються з активними
центрами ферментів і блокують їхню активність. У ролі таких речовинінгібіторів можуть виступати йони важких металів: Плюмбуму (Pb), Арсену (As), Аргентуму (Ag).
Ферментативні реакції відбуваються у вигляді низки послідовних етапів (до декількох десятків). Ланцюги взаємопов’язаних ферментативних
реакцій загалом забезпечують обмін речовин і перетворення енергії в окремих клітинах й організмі в цілому.
Ферменти мають певне розташування як у межах окремої клітини, так і
в організмі в цілому. У клітині багато ферментів пов’язані з плазматичною
мембраною або мембранами окремих органел (мітохондрій, пластид тощо).
Ключові терміни та поняття. Ферменти, біокаталіз, кофактор.

Різноманітні білкові молекули в живих організмах здійснюють функції:
– будівельну, або структурну (складові клітинних мембран та
інших структур клітини, хрящів, сухожилків, кісток тощо);
– енергетичну (при повному розщепленні 1 г білків у середньому звільняється 17,2 кДж енергії);
– захисну (імуноглобуліни, інтерферон, лізоцим, участь у процесах зсідання крові);
– сигнальну (білки клітинних мембран здатні «розпізнавати»
специфічні хімічні сполуки або дію різних чинників і певним
чином на них реагувати, забезпечуючи подразливість клітин);
– скорочувальну, або рухову (деякі білки забезпечують здатність клітин, тканин чи цілого організму змінювати форму,
рухатись);
– резервну (деякі білки можуть слугувати запасом поживних
речовин для організму);
– транспортну (дихальні пігменти крові тварин; білки, вбудовані в плазматичну мембрану);
– протистояння занадто низьким або високим температурам
довкілля;
– регуляторну (гормони та нейрогормони);
– каталітичну (ферменти, або ензими, що впливають на швидкість біохімічних реакцій).
Прості ферменти становлять собою білкові молекули, які
складаються лише з амінокислотних залишків. Складні ферменти, крім білкової частини, містять і небілкову – кофактор.
Ферментативна реакція перебігає в 106–1012 разів швидше,
ніж у середовищі без ферментів.
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
У результаті ферментативних реакцій, на відміну від безферментних, не утворюються побічні продукти, тобто спостерігається майже
100 %-й вихід кінцевого продукту. Яке це має значення для нормального функціонування організму?

§ 11.
Пригадайте:

НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ.
ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ РНК. АТФ

які сполуки називають біополімерами? Які існують рівні просторової організації білкових молекул?

Ви пам’ятаєте, що всі живі істоти здатні зберігати спадкову інформацію
і передавати її нащадкам при розмноженні. Цю функцію виконують
нуклеїнові кислоти. Певні види нуклеїнових кислот беруть участь у реалізації спадкової інформації.
 Нуклеїнові кислоти – складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Число нуклеотидів у складі однієї молекули
нуклеїнової кислоти може становити від 200 до 200 млн. Уперше нуклеїнові кислоти виявили в ядрі клітин, звідки й походить назва цих сполук (від
лат. нуклеус – ядро). Але згодом ці сполуки виявили і в інших частинах
клітини. Молекула нуклеотиду складається з трьох частин: залишків
нітратної основи, п’ятивуглецевого моносахариду (пентози) та ортофосфатної кислоти (мал. 11.1). Залежно від виду пентози, що входить до складу
нуклеотиду, розрізняють два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнову (ДНК) і рибонуклеїнові (РНК). До складу ДНК входить залишок
дезоксирибози, а РНК – рибози.
У молекулах ДНК і РНК містяться залишки різних нітратних основ.
У молекулі ДНК – залишки аденіну (скорочено позначається літерою А),
гуаніну (Г), цитозину (Ц) та тиміну (Т), у молекулі РНК – аденіну (А), гуаніну (Г), цитозину (Ц) та урацилу (У).
Отже, зверніть увагу: три типи нітратних основ для молекул ДНК і
РНК спільні (нуклеотиди з аденіном,
гуаніном і цитозином), натомість
2
1
тимін міститься лише в молекулах
ДНК, тоді як урацил – тільки в молекулах РНК (мал. 11.2).
Як і молекулам білків, молекулам
нуклеїнових кислот притаманні різні рівні просторової організації (конформації).
 Типи РНК. Молекули РНК кліОН (ДНК)
тин прокаріотів та еукаріотів складаються з одного ланцюга. Існують
Н (РНК)
3
три основні типи РНК, які відрізняються за місцем розташування у
Мал. 11.1. Будова нуклеотиду:
1 – залишок ортофосфатної кислоти; клітині, розмірами та функціями.
Інформаційна, або матрична,
2 – нітратна основа; 3 – моносаРНК (іРНК, або мРНК) становить
харид (пентоза)
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6
нітратні
основи
3

4

залишки
ортофосфатної кислоти
моносахариди

Мал. 11.2. Схема будови нуклеїнової
кислоти

2

1

5

Мал. 11.3. Будова тРНК: 1–4 – ділянки з’єднання комплементарних нуклеотидів за допомогою водневих зв’язків; 5 – ділянка, до якої приєднується
амінокислота; 6 – антикодон

собою копію певної ділянки молекули ДНК. Така молекула переносить
спадкову інформацію від ДНК до місця синтезу поліпептидного ланцюга,
а також бере безпосередню участь у його збиранні.
Транспортна РНК (тРНК) має найменші розміри серед усіх молекул
РНК (складається з 70–90 нуклеотидів). Вона приєднує амінокислоти і
транспортує їх до місця синтезу білкових молекул. Там молекула тРНК
«впізнає» відповідну ділянку іРНК. Ця ділянка – послідовність з трьох
нуклеотидів, яка кодує одну з амінокислот. Таким чином визначається порядок розташування амінокислотних залишків у молекулі білка, що синтезується.
Кожну з амінокислот транспортує до місця синтезу білка певна тРНК.
У транспорті комплексу «молекула тРНК–залишок амінокислоти» беруть
участь мікротрубочки та мікронитки цитоплазми.
Транспортна РНК може мати вторинну структуру, що за формою нагадує листок конюшини. Така структура зумовлена тим, що в певних ділянках молекули тРНК (4–7 послідовних ланок) між комплементарними нуклеотидами виникають водневі зв’язки. Біля верхівки «листка» містяться
три нуклеотиди, або триплет, який за генетичним кодом відповідає певній амінокислоті. Цей триплет називають антикодоном. Біля основи молекули ДНК є ділянка, до якої завдяки ковалентному зв’язку приєднується відповідна амінокислота (мал. 11.3). Молекула тРНК може утворювати і
складнішу конформацію (третинну), що нагадує латинську літеру «L» або
слов’янську «Г» (мал. 11.4).
Рибосомна РНК (рРНК) входить до складу особливих органел клітини –
рибосом. Разом з білками вона виконує структурну функцію, забезпечуючи
певне просторове розташування іРНК й тРНК під час біосинтезу білкової
молекули. У клітинах еукаріотів рРНК синтезується в ядерці.
61
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1

Мал. 11.4. Г-подібна
конформація тРНК:
1 – місце, до якого
приєднуються
амінокислота;
2 – антикодон

2

 Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) – сполука, яка за своїм складом є нуклеотидом. Молекула АТФ складається із залишків нітратної
основи (аденіну), пентози (рибози) та трьох залишків ортофосфатної
кислоти (мал. 11.5). Ця речовина має незвичні для інших органічних сполук хімічні зв’язки та властивості. Це два високоенергетичні (макроергічні) хімічні зв’язки між послідовно розміщеними залишками ортофосфатної кислоти, в яких запасається значна кількість енергії. Якщо за
участі відповідного ферменту відщеплюється один залишок ортофосфатної кислоти, то АТФ перетворюється на аденозиндифосфатну кислоту
(АДФ), при цьому звільняється близько 40 кДж енергії.
Залежно від умов внутрішнього середовища клітини кількість енергії, що
виділяється при відщепленні одного залишка ортофосфатної кислоти, може
варіювати від 33 до 50 кДж/моль глюкози.

Якщо ж відщеплюються два залишки молекул ортофосфатної кислоти,
АТФ перетворюється на аденозинмонофосфатну кислоту (АМФ). При цьому вивільняється понад 84 кДж енергії. Відповідно, при приєднанні до
АМФ залишку ортофосфатної кислоти запасається близько 40 кДж
енергії. При цьому утворюється
молекула АДФ. Також близько
40 кДж енергії запасається за умови
приєднання ще одного залишку ортофосфатної кислоти до молекули
АДФ. Молекула АДФ таким чином
перетворюється на молекулу АТФ.
1
Отже, запам’ятайте: молекули АТФ
2
слугують універсальним хімічним
аденін
акумулятором енергії в клітинах.
Енергія, яка вивільняється в процесі розщеплення молекул АТФ,
використовується для синтезу необрибоза
хідних організму сполук, підтримання певної температури тіла,
забезпечення інших процесів житМал. 11.5. Молекула АТФ:
1 – аденозин; 2 – триортофосфат
тєдіяльності.
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Ключові терміни та поняття. Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти.

Нуклеїнові кислоти – складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Молекула нуклеотиду
складається із залишків нітратної основи, п’ятивуглецевого
моносахариду (пентози) та ортофосфатної кислоти.
Розрізняють два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнову (ДНК) і рибонуклеїнові (РНК). До складу ДНК
входить залишок пентози дезоксирибози, до складу РНК –
рибози.
У молекулах РНК містяться чотири типи нуклеотидів: з аденіном (А), гуаніном (Г), цитозином (Ц) та урацилом (У). У молекулі ДНК також зустрічаються чотири типи нуклеотидів, але
замість урацилу – тимін (Т).
Існують три основні типи РНК: інформаційна (іРНК), транспортна (тРНК) і рибосомна (рРНК).
Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) – універсальний хімічний акумулятор енергії в клітинах.
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
У яких процесах, що відбуваються в клітині, беруть участь молекули
РНК?

§ 12 .
Пригадайте:

БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ
ТА ФУНКЦІЇ ДНК

які речовини відносять до моносахаридів, біополімерів? Де в клітинах зберігається спадкова інформація? Які організми називають еукаріотами та прокаріотами? Які процеси називають
денатурацією, ренатурацією та деструкцією? Що ви знаєте про
антитіла та антигени?

 Будова ДНК. Молекули ДНК у клітинах еукаріотів містяться в ядрі,
пластидах і мітохондріях, а прокаріотів – в особливих ділянках цитоплазми. Розшифрування структури ДНК має свою історію. 1950 року американський учений українського походження Ервін Чаргафф (1905–2002) та
його колеги виявили певні закономірності кількісного вмісту нітратних
основ у молекулі ДНК:
по-перше, кількість нуклеотидів, що містять аденін у будь-якій молекулі ДНК, дорівнює числу нуклеотидів, які містять тимін (А = Т), а число
нуклеотидів з гуаніном – числу нуклеотидів з цитозином (Г = Ц);
по-друге, сума нуклеотидів з аденіном і гуаніном дорівнює сумі нуклеотидів з тиміном і цитозином (А + Г = Т + Ц). Як ви же знаєте, це
63
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відкриття сприяло встановленню в 50-х
роках ХХ ст. просторової структури молекули ДНК (мал. 12.1).
Молекула ДНК складається з двох ланцюгів нуклеотидів, які сполучаються між
собою за допомогою водневих зв’язків. Ці
зв’язки виникають між двома нуклеотидами, які ніби доповнюють один одного
за розмірами. Встановлено, що залишок
аденіну (А) нуклеотиду одного ланцюга
молекули ДНК завжди сполучається із
залишком тиміну (Т) нуклеотиду іншого
ланцюга (між ними виникає два водневі
зв’язки), а гуаніну (Г) – з цитозином (Ц)
(між ними виникає три водневі зв’язки).
Чітка відповідність нуклеотидів у двох
ланцюгах ДНК має назву комплементар2
ність (від лат. комплементум – доповнення). При цьому два ланцюги нуклеотидів
обвивають один одного, створюючи закручену вправо спіраль діаметром приблизно 2 нм [1 нм (нанометр) дорівнює
–6
Мал. 12.1. Молекула ДНК: 1 · 10 мм]. Так виникає вторинна струк1 – схема будови; 2 – просторова тура молекули ДНК, тоді як первинна –
модель; зверніть увагу: між це певна послідовність залишків нуклеокомплементарними нуклеотида- тидів, розташованих у вигляді подвійного
ми Г–Ц утворюються три водневі ланцюга. При цьому окремі нуклеотиди
зв’язки, а між А–Т – лише два. сполучаються між собою в ланцюжок за
Обидва ланцюги ДНК закручені рахунок особливого різновиду міцних
навколо спільної осі, а також один
ковалентних зв’язків, які виникають
навколо іншого
між залишком вуглевода одного нуклеотиду та залишком ортофосфатної кислоти іншого.
Молекули ДНК у клітині становлять компактні структури. Наприклад,
довжина ДНК найбільшої хромосоми людини дорівнює 8 см, але вона
скручена таким чином, що вміщується в хромосомі завдовжки 5 мкм. Це
відбувається завдяки тому, що дволанцюгова спіраль ДНК зазнає подальшого просторового ущільнення, формуючи третинну структуру – суперспіраль. Така будова характерна для ДНК хромосом еукаріотів і зумовлена
взаємодією між ДНК та ядерними білками. У ядерній зоні клітин прокаріотів молекула ДНК має кільцеву будову.
Отже, запам’ятайте: у клітинах прокаріотів та еукаріотів молекули
ДНК завжди складаються з двох ланцюгів.
1

 Властивості ДНК. Так само як і молекули білків, молекули ДНК здатні до денатурації та ренатурації, а також деструкції. За певних умов (дія
кислот, лугів, високої температури тощо) водневі зв’язки між комплементарними нітратними основами різних ланцюгів молекули ДНК розриваються. При цьому молекула ДНК повністю або частково розпадається на
окремі ланцюги й відповідно втрачає свою біологічну активність. Після
припинення дії негативних чинників структура молекули може відновлю64
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ватися завдяки поновленню водневих
зв’язків між комплементарними нуклеотидами.
Важлива
властивість
молекул
ДНК – їхня здатність до самоподвоєння. Це явище ще називають реплікацією. Воно ґрунтується на принципі
комплементарності: послідовність ну1
клеотидів у новоствореному ланцюзі
визначається їхнім розташуванням у
ланцюзі материнської молекули ДНК.
При цьому ланцюг материнської молекули ДНК слугує матрицею.
Реплікація ДНК – напівконсер2
2
вативний процес, тобто дві дочірні молекули ДНК містять по одному ланцюгу, успадкованому від материнської
молекули, і по одному – синтезованому Мал. 12.2. Процес самоподвоєння
заново (мал. 12.2). Завдяки цьому до- молекули ДНК: за участі ферменту
розшиваються водневі зв’язки (1) і
чірні молекули ДНК є точною копією на кожному материнському ланцюматеринської. Це явище забезпечує зі за принципом комплементарносточну передачу спадкової інформації
ті добудовується дочірній (2)
від материнської молекули ДНК дочірнім.
 Функції ДНК. Основні функції ДНК – це
кодування, збереження та реалізація спадкової
інформації, передача її дочірнім клітинам при
розмноженні. Зокрема, окремі ланцюги молекули ДНК слугують матрицею для синтезу різних
типів молекул РНК (мал. 12.3). Цей процес нази3
вається транскрипцією.
Одиницею спадковості всіх організмів є ген –
2
ділянка молекули ДНК (у деяких вірусів – РНК),
який несе спадкову інформацію про структуру
певного білка або нуклеїнової кислоти. Отже,
саме ДНК кодує і зберігає спадкову інформацію
в організмі і забезпечує її передачу дочірнім клітинам під час поділу материнської. Функціонально ген – цілісна одиниця спадковості, бо
будь-які порушення його будови змінюють закодовану в ньому інформацію або призводять до її
втрати.
Гени поділяють на структурні, які кодують
структуру білків і рибонуклеїнових кислот, та регуляторні, що слугують місцем приєднання фер1
ментів та інших біологічно активних речовин. Ці
Мал. 12.3. Синтез молекули РНК (1) на одному з
ланцюгів молекули ДНК (2). Ці процеси забезпечує
специфічний фермент – РНК-полімераза (3)
65
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речовини впливають на активність структурних генів і беруть участь у
процесах подвоєння ДНК та переписування спадкової інформації на молекули РНК.
Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах певної клітини
або цілісного організму, має назву геном. Це цілісна інтегрована система,
де окремі гени взаємодіють між собою.
Кількість генів у різних організмів значно коливається. Найпростіше
організований геном вірусів, у якому від одного до кількох сотень структурних генів. Геном прокаріотів має складнішу будову і включає як структурні, так і регуляторні гени. З’ясовано, що в бактерії кишкової палички
молекула ДНК складається з 3 800 000 пар нуклеотидів, а структурних
генів у неї – близько тисячі. Встановлено також, що майже половина довжини молекули ДНК кишкової палички зовсім не несе генетичної інформації.
Геном еукаріотів має ще складнішу структуру: кількість ДНК у їхньому ядрі більша, а отже, більша й кількість структурних і регуляторних
генів.
Дослідження геному різноманітних еукаріотів показало, що кількість
ДНК в їхньому ядрі перевищує необхідну для кодування всіх структурних
генів у багато разів. Причини цього явища різні. По-перше, ДНК містить
чимало послідовностей, кожна з яких повторюється до сотень тисяч разів. По-друге, значна частина ДНК взагалі не несе генетичної інформації.
По-третє, присутня велика кількість регуляторних генів.
У деяких випадках неінформаційні (некодуючі) ділянки молекули ДНК
можуть становити 80–90 %, тоді як ті, що кодують структуру білків чи
РНК, – тільки 10–20 %. Ділянки некодуючої ДНК виявлено у складі структурних генів. Було доведено, що ген складається з окремих блоків (частин).
Одні з них копіюються в іРНК і несуть інформацію про структуру певних
сполук, а інші – ні.
Отже, запам’ятайте, гени еукаріотів мають мозаїчну будову:
ділянки генів, які кодують спадкову інформацію, називають екзонами,
ті, що не кодують, – інтронами. Окремі інтрони можуть уміщувати
від 100 до 1 000 000 нуклеотидних пар і більше. Кількість інтронів усередині генів різна: у гені гемоглобіну – 2, яєчного білка – 7, білка-колагену
курки – 51. Кількість і розташування інтронів специфічні для кожного
гена.
Раніше вважали, що гени мають чітко визначене місце в складі молекули нуклеїнової кислоти. Але в 60-х роках ХХ ст. було виявлене переміщення фрагментів ДНК з однієї ділянки до іншої. Якщо такий фрагмент
опиняється в кодуючій послідовності нуклеотидів певного гена, то цей
ген втрачає свою функцію. Якщо ж такий стрибаючий ген опиняється поруч з іншим, то його функції можуть змінитися. Вважають, що існують
генетичні програми, які зумовлюють перебудову окремих ділянок молекули ДНК.
У певних випадках самочинна перебудова молекул ДНК може мати для
організму важливе значення. Наприклад, молекулярний аналіз показав,
що різноманітність антитіл у ссавців і людини може бути зумовлена саме
цим явищем.
Утім, ушкоджені молекули ДНК здатні відновлюватися. При цьому за
66
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участі специфічних ферментів ушкоджені ділянки ДНК вирізаються, а на
їхньому місці за допомогою іншого ферменту (ДНК-полімерази) відновлюється відповідна послідовність нуклеотидів. Ще один фермент допомагає
вбудувати відновлений фрагмент у ланцюг ДНК. Цей процес дістав назву
репарація (від лат. репаратіон – відновлення).
Ключові терміни та поняття. Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК),

принцип комплементарності, гени структурні та регуляторні, екзони та інтрони.
Молекула ДНК складається з двох ланцюгів нуклеотидів,
які сполучаються між собою за допомогою водневих
зв’язків. Чітка відповідність нуклеотидів у ланцюгах ДНК,
між якими виникають водневі зв’язки, має назву комплементарність.
Молекули ДНК здатні до денатурації та ренатурації, а також
деструкції. Вони також здатні до реплікації – самоподвоєння.
Основні функції ДНК – це кодування, збереження та реалізація спадкової інформації, передача її дочірнім клітинам при
розмноженні.
Гени поділяють на структурні, які кодують структуру білків
і рибонуклеїнових кислот, та регуляторні, що слугують
місцем приєднання ферментів та інших біологічно активних
речовин.
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
Які зв’язки будуть насамперед руйнуватися при дії на молекулу ДНК
різних чинників: між сусідніми нуклеотидами, що входять до складу
одного ланцюга, або між комплементарними нуклеотидами різних
ланцюгів? Відповідь обґрунтуйте.

§ 13.
Пригадайте:

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ.
ВІТАМІНИ, ГОРМОНИ, ФАКТОРИ РОСТУ

які сполуки називають біологічно активними? Що таке ферменти, вітаміни і гормони, залози внутрішньої секреції? Яка їхня
роль в організмі? Яка будова та функції синапсів?

 Біологічно активні речовини – це органічні сполуки різної хімічної
природи, здатні впливати на обмін речовин та перетворення енергії в живих
істотах. Одні з них регулюють процеси обміну речовин, росту й розвитку
організмів, інші – слугують засобом впливу на особин свого або інших видів.
До біологічно активних речовин належать ферменти, вітаміни, гормони,
нейрогормони, фактори росту, фітогормони, антибіотики тощо (мал. 13.1).
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 Вітаміни – біологічно активні низькомолекулярні органічні сполуки,
які мають різну хімічну природу. Вони необхідні для забезпечення процесів життєдіяльності всіх живих організмів. Вітаміни беруть участь в
обміні речовин і перетворенні енергії здебільшого як компоненти складних ферментів. Добова потреба людини у вітамінах становить міліграми,
а іноді – й мікрограми.
Цей клас органічних сполук відкрив 1880 року російський лікар
М. І. Лунін (1853–1937), а сам термін, який означає «необхідний для життя амін», запропонував 1912 року польський біохімік К. Функ (1884–1967),
оскільки вітамін, який він досліджував (В1), мав у своєму складі аміногрупу. Наразі відомо приблизно 20 різних вітамінів і вітаміноподібних
сполук, які по-різному впливають на організми.
Вітаміни є життєво необхідними компонентами збалансованого харчування людини і тварин. Їхнє основне джерело – продукти харчування,
насамперед рослинного походження. Але певні вітаміни містяться лише в
продуктах тваринного походження (наприклад, вітаміни А і D). Деякі вітаміни в незначній кількості синтезуються в організмах людини і тварин
з речовин-попередників – провітамінів (наприклад, вітамін D утворюється в шкірі людини під впливом ультрафіолетового опромінення) або симбіотичними мікроорганізмами (зокрема, у кишечнику людини симбіотичні
бактерії синтезують вітаміни К, В6, В12).
Коли ще не були відомі хімічна будова й механізм дії вітамінів, їх позначали літерами латинського алфавіту – А, В, С, D та ін. Тепер застосовують і хімічні назви (наприклад, вітамін С також називають аскорбіновою кислотою).
Вітаміни, залежно від того, розчиняються вони у воді або жирах, поділяють на дві групи: водорозчинні й жиророзчинні. До водорозчинних
належать вітаміни груп В, С тощо, а до жиророзчинних – груп А, D, К,
вітамін Е.
За нестачі певних вітамінів, їхньої повної відсутності, а також надлишку розвиваються небезпечні для здоров’я людини та тварин захворювання.
Так, за нестачі певних вітамінів в організмі виникає гіповітаміноз, за їхньої повної відсутності – авітаміноз, а за надлишку – гіпервітаміноз (наприклад, надмірний вміст вітаміну А в організмі людини, який перевищує норму у 20–30 разів, спричиняє токсичний ефект). Явища гіпо- та
авітамінозу можуть проявлятись і внаслідок порушення обміну речовин.
Це так звана вторинна вітамінна нестача, пов’язана з несприйняттям
організмом певних вітамінів.
Іншою групою біологічно активних речовин, які відіграють важливу
роль у забезпеченні нормальної життєдіяльності організмів людини і тварин, є гормони та нейрогормони.
 Гормони – органічні речовини, здатні включатись у цикл біохімічних
реакцій і регулювати процеси обміну речовин та перетворення енергії.
Їх виробляють залози внутрішньої та змішаної секреції людини і тварин.
Як ви пам’ятаєте з минулорічного курсу біології, такі залози ще називають
ендокринними.
В особливих нервових (нейросекреторних) клітинах синтезуються
гормоноподібні речовини – нейромедіатори (адреналін і норадреналін) та
нейрогормони (окситоцин, вазопресин). Нейрогормони виробляють певні
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Мал. 13.1. Біологічно активні речовини, які виробляють
бактерії (V, VI, VIII), гриби (ІІІ, V, VІ, VІІ), рослини (ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ)
і тварини (І, ІІ, ІV, V, VІ)

нервові клітини, вони впливають на організм так само, як і гормони. І гормони, і нейрогормони надходять у кров чи інші рідини тіла (наприклад,
порожнинну рідину безхребетних тварин), які транспортують їх до різних тканин та органів. Ці біологічно активні речовини беруть участь у
регуляції обміну речовин, діяльності ендокринних залоз, тонусу непосмугованої мускулатури, підтриманні гомеостазу внутрішнього середовища
організму тощо.
За хімічною природою гормони та нейрогормони поділяють на три
основні групи:
 білкової природи (гормон росту – соматотропін, інсулін та глюкагон);
 похідні амінокислот (адреналін, норадреналін, тироксин);
 ліпідної природи (статеві гормони та кортикостероїди).
Під контролем гормонів і нейрогормонів відбуваються всі етапи індивідуального розвитку людини і тварин, а також усі процеси їхньої життєдіяльності. Ці сполуки забезпечують пристосування до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовища, підтримання сталості внутрішнього
середовища організму, регуляцію активності ферментів. Якщо певні
гормони виробляються в недостатній кількості або не виробляються взагалі, спостерігають порушення розвитку та обміну речовин організму.
Надлишкове вироблення певних гормонів також негативно впливає на
організм. Ви пам’ятаєте, що за недостатнього утворення в організмі дитини гормону росту розвивається карликовість, а за надлишкового –
гігантизм.
Порівняно з роботою нервової системи, яка забезпечує передачу сигналів на значні відстані за короткий час, діяльність гормональної системи
відрізняється меншою швидкістю, але справляє триваліший ефект.
Характерні особливості дії гормонів і нейрогормонів такі.
Дистанційність дії: гормони і нейрогормони з током крові або інших рідин можуть переміщатися від місць свого біосинтезу до клітин-мішеней,
на діяльність яких вони впливають.
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Висока біологічна активність: ці сполуки впливають на клітини, тканини та органи в незначних концентраціях.
Висока специфічність дії полягає в тому, що гормони та нейрогормони
впливають лише на певні біохімічні процеси, які відбуваються в тих чи
інших тканинах і органах. Гормони «впізнають» клітини-мішені, які мають особливі молекули-рецептори. Гормони різної хімічної природи порізному взаємодіють з клітинами-мішенями. Стероїдні гормони можуть
досить легко проникати через мембрани всередину клітини. У цитоплазмі
вони утворюють комплексні сполуки з білками-рецепторами. Далі цей
комплекс проникає в ядро клітини, зв’язується з молекулою ДНК та активує один чи декілька генів, що спричиняє синтез необхідних сполук
(ферментів тощо).
Гормони білкової природи або похідні амінокислот зв’язуються з рецепторами, розташованими на поверхні мембран клітин-мішеней. Утворений
комплекс активує особливий фермент, пов’язаний з внутрішньою поверхнею клітинної мембрани. Під впливом цього ферменту в цитоплазмі клітини запускається ланцюг біохімічних реакцій. Як наслідок може змінюватися швидкість обміну речовин, частота скорочень серцевого м’яза,
напруження непосмугованих м’язів тощо. Деякі клітини мають одразу рецептори до кількох різних гормонів, тобто перебувають під множинним
гормональним контролем. Крім того, у клітин різних типів є рецептори до
одного й того ж гормону, що зумовлює його множинну дію.
Відносно короткий час існування в організмі: декілька хвилин або годин, після чого речовина втрачає свою активність під впливом специфічного ферменту.
На відміну від нервової системи, що забезпечує передачу сигналу на
значні відстані за короткий час, робота гормональної системи вирізняється меншою швидкістю, однак спричинені нею ефекти триваліші.
• Медіатори – фізіологічно активні речовини, які забезпечують міжклітинні взаємодії в нервовій системі. Зокрема, вони беруть участь у передачі нервового імпульсу між двома нейронами, між нейронами і м’язовими
клітинами тощо. Їх виробляють нервові та рецепторні клітини. Молекули
медіатора виділяються у простір синаптичної щілини. Інтенсивність
їхнього виділення регулюють різні концентрації катіону Са2+. Різні медіатори можуть спричиняти різні синаптичні ефекти, наприклад прискорювати або гальмувати проходження нервового імпульсу через синапс. Роль
медіаторів можуть виконувати різні сполуки: ацетилхолін, норадреналін,
адреналін, серотонін тощо.
• Фактори росту клітини становлять собою поліпептиди з молекулярною масою 5 · 103–104 дальтонів. Подібно до гормонів, вони стимулюють або
пригнічують поділ, диференціювання, рухливість, метаболізм, інші прояви життєдіяльності та загибель клітин. На відміну від гормонів, фактори
росту продукують неспеціалізовані клітини, які можна зустріти в усіх
тканинах. Ці фактори надходять у кров і потрапляють до інших клітин.
Фактори росту взаємодіють з рецепторними молекулами у складі клітинних мембран.
Якщо втрачається нервово-гуморальний контроль над розвитком і ростом клітин або порушується взаємодія між різними клітинами, то це може
спричинити розвиток злоякісних пухлин.
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Один фактор росту може впливати на різні клітини, а різні – на одну
клітину. Фактор росту, синтезований у клітині, може не виділятися назовні та впливати на її функції. Один і той самий фактор росту може порізному впливати на клітини різних типів: наприклад, стимулювати
диференціювання одних і гальмувати поділ інших.
На рівень синтезу факторів росту клітини впливають гормон росту,
інсулін, статеві гормони тощо. Зокрема, інсулін та статеві гормони підвищують рівень вироблення факторів росту клітинами печінки, а глюкокортикоїди (гормони кори надниркових залоз), навпаки, його знижують.
Ключові терміни та поняття. Біологічно активні речовини, вітаміни,

гормони, нейрогормони, медіатори, фактори росту.
Біологічно активні речовини – це органічні сполуки різної
хімічної природи, здатні впливати на обмін речовин та перетворення енергії в живих істотах. До біологічно активних
речовин належать ферменти, вітаміни, гормони, нейрогормони, фітогормони, антибіотики тощо.
Вітаміни – біологічно активні низькомолекулярні органічні
сполуки, які беруть участь в обміні речовин і перетворенні
енергії, здебільшого як компоненти складних ферментів.
Гормони – органічні речовини, здатні включатись у цикл біохімічних реакцій і регулювати процеси обміну речовин і перетворення енергії. Їх виробляють ендокринні залози людини та
тварин. Нейрогормони, які виробляють певні нервові клітини,
впливають на організм так само, як і гормони.
Медіатори – фізіологічно активні речовини, які забезпечують
міжклітинні взаємодії в нервовій системі та між нейронами і
клітинами інших типів. Зокрема, вони беруть участь у передачі нервового імпульсу між нейронами та між нейронами і
м’язовими клітинами.
Фактори росту – це поліпептиди, які виробляють клітини різних тканин. Подібно до гормонів, вони стимулюють або пригнічують поділ, диференціювання, рухливість, метаболізм,
інші прояви життєдіяльності та загибель клітин.
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
ТА ЇХНІХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Мета: ознайомитися
я з лабораторними
лабора
аторними методами біохімічного
біохімічноого аналізу.
аналізу.
Обладнання і матеріали: штатив
шт
татив з пробірками,
прообірками, витяжна
витяжн
на шафа,
шафа, градуйовані
піпетки, крапельниці,
крапельн
ниці, скляні
скля
яні палички,, водяна баня, годинник;
годи
инни
ик; дистильована
вода, концентрована
концентрова
ана хлоридна
хлори
идна кислота,
кислота
а, розчин Люголя (1 г йоду та 2 г йодистого калію розчиняють
розчин
няють у 15 мл дистильованої
дисти
ильованої води і згодом
згоодом
м розбавляють до
об’єму 300 мл), соняшникова
етиловий
бензол;
соняшник
кова олія, ет
тиловий спирт, бе
ензоол; водяні 10 %-ві
розчини питної соди
сооди й гідроксиду
гідрооксиду натрію,
натріію, а також 1 %-ві розчини
розч
чини купрум сульфату й крохмалю..
Завдання 1. Виявіть полісахарид крохмаль у реакції з йодом, а також моносахарид глюкозу в реакції з оксидом купруму при розщепленні крохмалю.
Хід роботи

1. Пронумеруйте дві пробірки й внесіть до кожної 2 мл розчину крохмалю.
2. У першу пробірку додайте 1–2 краплини розчину Люголя, перемішайте скляною паличкою, нагрійте до зникнення синьо-фіолетового
забарвлення, а потім знову охолодіть до його появи.
3. У другу пробірку додайте 2–3 краплини концентрованої хлоридної
кислоти, прокип’ятіть її вміст на водяній бані протягом 15 хв, після
чого додайте 2 мл розчину гідроксиду натрію, 5 краплин розчину сульфату купруму й знову нагрійте суміш до кипіння.
4. Прослідкуйте за утворенням гідроксиду купруму жовтого кольору або
гемоксиду купруму червоного кольору під час взаємодії глюкози, яка
утворилася при розщепленні крохмалю, із сульфатом купруму.
5. Результати дослідів запишіть у зошит. Зробіть висновки.
Завдання 2. Вивчіть розчинність жирів у різних розчинниках.
Хід роботи

1. Пронумеруйте чотири пробірки й додайте в них по 0,2 мл соняшникової олії.
2. У пробірку № 1 додайте 5 мл дистильованої води, у пробірки № 2 – відповідно по 5 мл етилового спирту і бензолу.
3. Вміст усіх пробірок енергійно перемішайте. У пробірці № 1 спостерігають утворення нестійкої емульсії, з наступним швидким розподілом
суміші на два шари; у пробірці № 2 – утворення каламутного розчину
внаслідок недостатнього розчинення олії; розчин у пробірці № 3 майже
прозорий.
4. У пробірку № 1 додайте ще 5 мл розчину соди й інтенсивно перемішайте. Спостерігайте утворення стійкої емульсії.
5. Результати дослідів запишіть у зошит. Зробіть висновки.

72

Balan_86-09_Biolog_std-akdm_10ukr.indd 72

21.08.2010 13:12:50

Тема 2. Органічні речовини
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРМЕНТІВ
Мета: ознайомитися
я з дією ферментів на перебіг біохімічних
х реакцій.
рееакцій.
пробірками,
піпетки,
Обладнання і матеріали: штатив з пробір
рками, градуйованіі піп
петки, крапельниці, колба, скляні палички,, водяна баня,
баня
я, розчин Люголя,, дистильована
ди
истильована вода,
стакан із льодом, 0,2 %-й водний
воодний розчин
н крохмалю.
Завдання 1. Вивчіть дію ферменту слини (амілази) на крохмаль.
Хід роботи

1. Сполосніть ротову порожнину 2–3 рази водою, потім прополощіть
50 мл дистильованої води протягом 3–5 хвилин, після чого зберіть
утворений розчин слини в колбу.
2. Пронумеруйте дві пробірки й внесіть у них по 2 мл розчину крохмалю.
3. У пробірку № 1 додайте 0,5 мл розчину слини, який містить фермент
амілазу, а в пробірку № 2 – 0,5 мл дистильованої води.
4. Пробірки № 1 і 2 після перемішування витримайте 15 хв на водяній
бані при температурі +38 С (яка є оптимальною для дії амілази). Після
цього додайте до їхнього вмісту 2–3 краплини розчину Люголя та збовтайте до появи синьо-фіолетового забарвлення розчину.
5. У пробірці, де була слина, спостерігають знебарвлення розчину внаслідок розщеплення крохмалю ферментом слини амілазою, а де її не було
– зберігається синьо-фіолетове забарвлення.
6. Результати дослідів запишіть у зошит. Зробіть висновки.
Завдання 2. Дослідіть вплив температури на активність ферменту слини
(амілази) у реакції з крохмалем.
Хід роботи

1. Пронумеруйте чотири пробірки й в усі додайте по 2 мл розчину крохмалю і по 0,5 мл розчину слини.
2. Пробірку № 1 залиште при кімнатній температурі, № 2 – витримайте
на водяній бані при температурі +38 С, № 3 – кип’ятіть на водяній
бані, № 4 – поставте в склянку з льодом.
3. Через 10–15 хв витягніть пробірки з водяних бань та склянки з льодом. Потім у всі чотири пробірки додайте по 2–3 краплини розчину
Люголя. У пробірці № 1 спостерігають утворення проміжних продуктів розщеплення крохмалю, які при реакції з йодом мають жовтий,
червоний або фіолетовий колір; № 2 – містить прозорий розчин, що
свідчить про повне розщеплення крохмалю амілазою за оптимальної
для цього ферменту температури; № 3 і 4 – позитивна реакція на крохмаль (розчини набувають синьо-фіолетового забарвлення), оскільки
амілаза стає неактивною внаслідок кип’ятіння чи охолодження.
4. Результати дослідів запишіть у зошит. Зробіть висновки.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗАДАЧ
ІЗ ТРАНСКРИПЦІЇ ТА РЕПЛІКАЦІЇ
3адача 1. Дослідження показали, що 24 % загальної кількості нуклеоти-

дів даної молекули іРНК припадає на гуанін (Г), 38 % – на урацил (У),
22 – на цитозин (Ц) та 16 % – на аденін (А). Визначте відсотковий вміст
нітратних основ молекули ДНК, на якій була синтезована дана молекула іРНК.
Приклад розв’язку.

Виходячи з принципу комплементарності, відсотковий уміст нітратних
основ ланцюга ДНК, на якому була синтезована молекула іРНК, буде такий: цитозин – 22 %, аденін – 16 %, гуанін – 24 %, тимін – 38 %. Оскільки
молекула ДНК складається з двох ланцюгів, то відсотковий уміст нітратних
основ другого ланцюга буде такий: цитозин – 24 %, аденін – 38 %, гуанін –
22 %, тимін – 16 %. Таким чином, дволанцюгова молекула ДНК буде
містити: цитозин – 23 %, аденін – 27 %, гуанін – 23 %, тимін – 27 %.
Задача 2. Один з ланцюгів молекули ДНК має такий вигляд:

ГЦГ ГГТ ГГА ТАА ЦТА ГЦЦ. Який вигляд матиме другий ланцюг цієї
молекули ДНК, синтезований під час її самоподвоєння?
Задача 3. Молекула іРНК складається з такої послідовності нуклеотидів:
УУЦ ГАА ЦГА УУГ УЦГ ЦЦГ ГАУ. Якою буде будова молекули ДНК,
на одному з ланцюгів якої була синтезована дана молекула іРНК?
Задача 4. Ланцюг молекули ДНК містить 34 % гуаніну, 26 % цитозіну, 25 %
тиміну та 15 % аденіну. Яким буде відсотковий уміст нуклеотидів молекули іРНК, що була синтезована на цьому ланцюзі молекули ДНК?
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗАДАЧ
ІЗ ТРАНСЛЯЦІЇ
3адача 5. Відомо, що молекула іРНК складається з 1535 нуклеотидів. Зі

скількох амінокислот складатимуться білки, які кодуються цією
молекулою іРНК, якщо відомо, що серед її триплетів є один триплет
УАА та два – УГА?
Приклад розв’язку.

Оскільки молекула іРНК складається з 1535 нуклеотидів, то кількість
триплетів становитиме 511. Два нуклеотиди ніякої генетичної інформації
не несуть. Також не несуть генетичної інформації триплети УАА та УГА
(це так звані стоп-кодони, що сигналізують про припинення синтезу білкової молекули). Таким чином, кількість триплетів, які кодують амінокислоти, становитиме 508. Отже, синтезована молекула білка складатиметься
з 508 амінокислот.
3адача 6. Скільки амінокислот кодує молекула іРНК, якщо вона синтезо-

вана на ділянці молекули ДНК, що складається з таких нуклеотидів:
ААГ ТЦА ГЦА ЦТЦ ЦАА АТТ?
Приклад розв’язку.

Оскільки молекула іРНК синтезується за принципом комплементарності, то послідовність нуклеотидів, що складають молекулу іРНК, буде
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така: УУЦ АЦУ ЦГУ ГАЦ ГУУ УАА. Отже, вона складатиметься з 6 триплетів, з яких останній (УАА) не кодує жодної амінокислоти.
3адача 7. Якою послідовністю нуклеотидів молекули іРНК кодується
ділянка молекули білка, якщо він має таку будову: СЕРИН – ГЛІЦИН –
АСПАРАГІН – ЦИСТЕЇН – СЕРИН – ЛІЗИН – ВАЛІН – АРГІНІН?
3адача 8. Якою послідовністю нуклеотидів молекули ДНК кодується
ділянка молекули білка, якщо він має таку будову: ЛІЗИН – ГЛІЦИН –
ЦИСТЕЇН – ГЛУТАМІН – АСПАРАГІН – ТРЕОНІН?
3адача 9. Яка послідовність амінокислот кодується такою послідовністю
нуклеотидів ДНК: АГЦАТТЦЦАГТЦТГЦАТГ? Якою стане послідовність амінокислот, якщо внаслідок мутації з цієї молекули випаде
перший нуклеотид?
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗАДАЧ
ІЗ РЕПАРАЦІЇ
3адача 10. Унаслідок дії шкідливого чинника зазнав змін один з ланцюгів

молекули ДНК. Виявіть ділянку, яка зазнала змін, якщо неушкоджений ланцюг молекули ДНК має вигляд: ААТ АГЦ ТТА ЦЦТ АГЦ, а
молекула іРНК, якби вона була синтезована на ланцюзі ДНК, що
зазнав змін, мала б такий вигляд: УУА ГГЦ УАЦ ГГА УЦГ.
Встановіть вигляд молекули ДНК після репарації.
3адача 11. Унаслідок дії шкідливого чинника зазнав змін один з ланцюгів

молекули ДНК. Після цього молекула ДНК набула такого вигляду
(першим наведено ланцюг, який не зазнав змін):
АТТ ЦАТ ГГТ ЦГА
ТАЦ ТГГ ЦАА ГЦТ.
Встановіть ділянку молекули ДНК, що зазнала змін. Встановіть відсотковий уміст нуклеотидів у молекулі ДНК після порушення структури
та після репарації.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ
З ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ,
ЗАСОБІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТОЩО
ТА ОЦІНКА ЇХНЬОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Мета: опанувати навички ознайомлення з інструкціями до медичних препаратів і засобів побутової хімії для запобігання нещасним випадкам у побуті.
Розглянути та проаналізувати небезпеку, яку становлять засоби побутової хімії в разі неправильного їх використання.
Обладнання і матеріали: інструкції до найуживаніших медичних препаратів, що
є в кожній домашній аптечці, інструкції до засобів побутової хімії, що містять
кислоти і луги, леткі речовини.
Хід роботи

1. Об’єднайтеся в групи. Одна група вивчає інструкції до медичних препаратів, а інша – до засобів побутової хімії.
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2. Підготуйте в складі своєї групи коротенький виступ за відповідною
темою за таким планом:
ліки:
– найпоширеніші складові домашньої аптечки (лікарські препарати,
термометр);
– речовини – складові ліків, здатні спричиняти гострі та хронічні отруєння в разі передозування або порушення терміну зберігання;
– обґрунтування необхідності дотримання рекомендацій щодо використання лікарського препарату;
– правила застосування та зберігання лікарських препаратів, перелік
дій у разі пошкодження ртутного термометра;
– невідкладна допомога в разі отруєння лікарськими препаратами;
засоби побутової хімії:
– найпоширеніші засоби побутової хімії (оцет, сода, засоби для миття
посуду та ванн, пральний порошок, клеї, фарби, розчинники тощо);
– основні небезпечні діючі речовини, що входять до їхнього складу
(кислоти, луги, ортофосфати тощо);
– правила використання та зберігання побутової хімії;
– невідкладна допомога в разі потрапляння на тіло, в очі та дихальні
шляхи хімічних речовин.
3. Зробіть узагальнюючі висновки.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
ЗА ЇХНІМ СКЛАДОМ
Мета: навчитися визначати наявність білків, жирів і вуглеводів, харчових домішок у харчових продуктах.
Матеріали та обладнання: хімічні колби, пробірки, лійки, спиртівка (або газова
горілка), пробіркотримач, піпетка, порцелянова ступка з товкачиком, промитий пісок, марля, 10 %-й розчин NaOH, 1 %-й та 0,1 %-й розчини CuSO4, куряче
яйце, солодке печиво, соняшникова олія, насіння соняшника, етикетки кількох
харчових продуктів.
Хід роботи
Завдання І. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛКІВ

1. Підготуйте розчин білка курячого яйця. Для цього розбийте яйце, відділіть білок від жовтка, білок залийте холодною водою. Отриманий
розчин профільтруйте крізь складену в кілька шарів марлю і злийте
фільтрат у колбу № 1.
2. Фільтрат з колби № 1 налийте в пробірку, заповнивши її об’єм на 25 %.
До фільтрату додайте в кількості його об’єму 10 %-го розчину NaOH.
Уміст пробірки збовтайте та обережно окремими краплинами додавайте 1 %-й розчин CuSO4 до появи синьо-фіалкового забарвлення, яке
вказує на наявність у розчині білків.
3. Зробіть висновки.
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Завдання ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ЖИРІВ

1. Налийте кілька краплин соняшникової олії в пробірку та заповніть її
водою. На поверхню води спливуть краплини жиру.
2. На фільтрувальний папір нанесіть кілька краплин олії. Зверніть увагу
на утворення жирних плям.
3. Розчавіть на фільтрувальному папері кілька насінин соняшника, зверніть увагу на утворення жирних плям.
4. Зробіть висновки.
Завдання ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ

1. Зробіть екстракцію цукрів із солодощів. Для цього розітріть товкачиком у порцеляновій ступці 2–3 солодких печива. Розтерте печиво залийте невеликою кількістю води. Розчин розмішайте і додайте ще води.
2. Отриманий розчин профільтруйте крізь складену в кілька шарів
марлю і злийте фільтрат у колбу № 2.
3. Налийте фільтрат з колби № 2 у пробірку, заповнивши її об’єм на
25 %, додайте ще 3 мл 10 %-го розчину NaOH, 1–2 краплини 0,1 %-го
розчину CuSO4 та трохи піску (щоб рідину не викидало з пробірки при
нагріванні).
4. Пробірку за допомогою пробіркотримача нагрійте на полум’ї спиртівки (або газової горілки) до кипіння, спрямовуючи отвір пробірки у бік,
де немає людей. За наявності цукрів розчин набуває цегляно-червоного
кольору.
5. Зробіть висновки.
Завдання ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВИХ ДОМІШОК

1. Проаналізуйте зміст кількох етикеток харчових продуктів і визначте,
які складові, крім білків, жирів і вуглеводів, у них зазначені.
2. Знайдіть інформацію про виявлені харчові домішки щодо їхнього
хімічного складу, значення у відповідному продукті й впливу на організм людини.
3. Зробіть висновки щодо доцільності споживання продуктів із підвищеним умістом харчових домішок.

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
І. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ПРАВИЛЬНУ

1. Укажіть назву процесу відновлення природної структури білка після її порушення: а) деструкція; б) денатурація; в) ренатурація; г) біосинтез.

2. Назвіть сполуки, розчинні у воді: а) віск; б) глюкоза; в) крохмаль; г) кератин.
3. Укажіть сполуки, при розщепленні яких виділяється найбільше енергії:
а) ліпіди; б) вуглеводи; в) білки; г) нуклеїнові кислоти.

4. Назвіть сполуку, яка передає спадкову інформацію з ядра до місця синтезу
білків: а) ДНК; б) іРНК; в) рРНК; г) тРНК.

5. Визначте природу антитіл: а) білкова; б) ліпідна; в) вуглеводна; г) видозмінені
нуклеїнові кислоти.

6. Визначте, чим зумовлена сигнальна функція білків: а) їхньою здатністю до
деструкції; б) їхньою здатністю до денатурації та ренатурації; в) їхньою здатністю до
утворення тимчасових комплексів з іншими сполуками; г) їхньою здатністю до розщеплення без участі кисню.
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7. Визначте, як амінокислотні залишки сполучаються в поліпептидний ланцюг:
а) завдяки водневим зв’язкам; б) завдяки ковалентним зв’язкам; в) завдяки гідрофобним взаємодіям; г) завдяки йонним взаємодіям.
8. Укажіть, який вигляд має вторинна структура білків: а) глобула; б) декілька сполучених між собою білкових молекул; в) спіраль; г) ланцюг амінокислотних залишків.
9. Зазначте сполуку, до складу якої входить нуклеотид тимін: а) іРНК; б) ДНК;
в) рРНК; г) тРНК.
ІІ. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ

1. Назвіть сполуки, які належать до біополімерів: а) глюкоза; б) іРНК; в) жири;
г) ферменти.

2. Укажіть сполуки, до складу яких входить нуклеотид з урацилом: а) білки;
б) іРНК; в) тРНК; г) ДНК.

3. Зазначте сполуки, які в клітині виконують енергетичну функцію: а) вода;
б) вуглеводи; в) мінеральні солі; г) ліпіди.

4. Укажіть, чим визначається активність складних ферментів: а) їхнім розташуванням у клітині; б) кількістю амінокислотних залишків; в) їхньою просторовою
структурою; г) наявністю небілкової частини.
5. Визначте, які сполуки можуть слугувати складовою частиною складних ферментів: а) вітаміни; б) моносахариди; в) нуклеотиди; г) йони металів.
6. Укажіть структури, до складу яких входять білки: а) клітинні мембрани; б) клітинні
стінки рослин; в) сухожилки; г) клітинні стінки грибів.
IІІ. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

1. Установіть відповідність між біополімерами та їхніми мономерами:
Полімери

Мономери

А Полісахариди
Б Білки
В ДНК
Г РНК

1 Жирні кислоти
2 Нуклеотиди з тиміном
3 Амінокислоти
4 Нуклеотиди з урацилом
5 Моносахариди

2. Установіть відповідність між типами нуклеїнових кислот та їхніми функціями:
Типи нуклеїнових кислот
А ДНК
Б іРНК
В тРНК
Г рРНК

Функції нуклеїнових кислот
1
2
3
4

Структурна: входять до складу субодиниць рибосом
Енергетична
Кодування і зберігання спадкової інформації
Транспорт амінокислотних залишків до місця
синтезу білкової молекули
5 Передача спадкової інформації від ядра до місця
синтезу білкової молекули

IV. ЗАПИТАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ

1. Що спільного й відмінного між процесами деструкції та денатурації?
2. Чому провідна роль у процесах перетворення енергії в організмах належить вуглеводам, хоча при розщепленні 1 г жирів енергії виділяється вдвічі більше?

3. Який зв’язок існує між структурою молекул води та її властивостями?
4. Чим визначається специфічність дії ферментів?
5. Як структура ДНК пов’язана з її властивостями і функціями в живих організмах?
6. Що спільного та відмінного між структурою АТФ та різних типів нуклеїнових кислот?
7. Чому біохімічні процеси, які відбуваються в живих організмах, потребують участі
ферментів?

8. Які закономірності кількісного вмісту залишків нітратних основ у молекулі ДНК дали
підставу для встановлення її просторової структури?
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ÐÎÇÄ²Ë ²².

ÊË²ÒÈÍÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÆÈÒÒß

ТЕ
Т
ЕМ
МА
А 1.
1. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ.
ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ. ЯДРО
особливості клітинного рівня організації живої матерії;
історія вивчення клітини;
основні методи вивчення клітин;
типи організації клітин;
будова та функції поверхневого апарату клітин;
будова та функції ядра.

§ 14.
Пригадайте:

КЛІТИНА – ОСНОВНА СТРУКТУРНОT
ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМІВ.
МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

що вивчає цитологія? Яка будова світлового мікроскопа та в
чому полягають правила роботи з ним? Які складові клітини
вам відомі? Що таке радіоактивні ізотопи?

Ви пам’ятаєте, що живі істоти складаються з клітин. Виняток становлять віруси, які більшість учених вважає неклітинною формою життя.
 Клітина – основна структурноLфункціональна одиниця всіх організмів, елементарна біологічна система. Це означає, що на клітинному рівні
організації живої матерії повністю проявляються всі основні властивості
живого: обмін речовин і перетворення енергії, здатність до росту, розмноження, руху, збереження і передача спадкової інформації нащадкам тощо.
Сьогодні ми починаємо екскурсію в дивовижний світ клітини, світ,
який існує в кожному з нас. Адже організм людини, як і більшості тварин, складається з кількох сотень різновидів клітин (мал. 14.1, 1). Значне різноманіття клітин притаманне також і рослинам (мал. 14.1, 2).
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клітини крові

м’язові клітини

клітини механічної тканини

судини
клітини
запасаючої
тканини

1 нервова клітина

2

епітеліальні клітини

клітини основної тканини

Мал. 14.1. Різноманітність клітин тварин (1) і рослин (2)

 Організація клітин. Незважаючи на багатоманітність форм, організація
клітин усіх живих організмів підпорядкована єдиним закономірностям.
Так, усі клітини складаються з поверхневого апарату та цитоплазми.
Залежно від наявності ядра всі організми поділяють на два надцарства:
Прокаріоти та Еукаріоти. Клітини прокаріотів, крім того, що не мають
ядра, ще й досить просто організовані. Клітини еукаріотів – грибів,
ядро ядерце
мітохондрія

ендоплазматична
сітка

плазматична
мембрана

3

нуклеоїд

цитоплазма

пілі
1

слизова
капсула

центріоль
комплекс
Гольджі

цитоплазма

рибосоми
джгутик

цитоплазма
вакуоля

клітинна
стінка

плазматична
мембрана
ядро
ядерце

клітинна
стінка

ендоплазматична
сітка
хлоропласт

плазматична мембрана
комплекс Гольджі

мітохондрія
2

Мал. 14.2. Будова клітин: тваринної (1); рослинної (2); бактеріальної (3)
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рослин і тварин – організовані складніше і обов’язково мають ядро (розгляньте малюнок 14.2 і з’ясуйте, які складові в різних клітин подібні).
Клітини еукаріотів, хоча й організовані подібно, також мають певні
відмінності. Проаналізуйте таблицю 14.1 і пригадайте основні відмінності між клітинами рослин, тварин і грибів.
Таблиця 14.1

Основні відмінності між клітинами
рослин, тварин і грибів
Структури клітин

Тварини

Рослини

Гриби

Клітинна стінка

Відсутня

Наявна

Наявна

Вакуолі з клітинним соком

Відсутні

Наявні

Наявні

Трапляються в окремих
одноклітинних видів

Наявні

Відсутні

Наявні в певних типів клітин
багатоклітинних та деяких
одноклітинних

Відсутні

Відсутні

Хлоропласти
Псевдоподії (несправжні
ніжки)

Внутрішній вміст кожної клітини оточує поверхневий апарат. До його
складу входять плазматична мембрана, надмембранні та підмембранні
структури. Поверхневий апарат клітини захищає її внутрішній вміст від
несприятливих впливів довкілля, забезпечує обмін речовинами та енергією між клітиною і середовищем, що її оточує.
Внутрішнє середовище клітини – це цитоплазма (від грец. китос –
клітина та плазма – виліплене). До її складу входять різні органічні та
неорганічні сполуки, а також клітинні компоненти: органели та включення. Цитоплазма за допомогою внутрішньоклітинних мембран поділена
на окремі функціональні ділянки.
У цитоплазмі розташований внутрішньоклітинний скелет, або цитоскелет (від китос та скелетон – скелет) (див. мал. 16.3). Це система білкових утворів – мікротрубочок і мікрониток, яка виконує насамперед опорну
функцію. Крім того, елементи цитоскелета беруть участь у зміні форми та
русі клітини, забезпечують певне розташування і переміщення органел.
Органели (від грец. органон – орган, інструмент) – постійні клітинні
структури (ще раз погляньте на малюнок 14.2 і пригадайте, які органели
клітин вам відомі з попередніх курсів біології та які їхні функції). Кожна
з органел забезпечує відповідні процеси життєдіяльності клітини
(живлення, рух, синтез певних сполук, зберігання і передачу спадкової
інформації тощо). Одні органели обмежені однією мембраною (вакуолі,
комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, лізосоми), інші – двома
(хлоропласти, мітохондрії, ядро) або ж взагалі не мають мембранної
оболонки (клітинний центр, рибосоми, мікротрубочки, мікронитки).
Особливості будови тієї чи іншої органели тісно пов’язані з її функціями.
На відміну від органел, клітинні включення – непостійні компоненти
клітини. Вони можуть зникати і знову з’являтись у процесі її життєдіяльності. Включення – це запасні сполуки чи кінцеві продукти обміну
речовин.
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 Основні етапи дослідження клітин. Ви вже знаєте, що будову та
процеси життєдіяльності клітини вивчає наука цитологія. Той з вас,
хто не полінувався прочитати «Короткий нарис з історії біології» (с. 7),
згадає прізвища вчених, які зробили свій внесок у розвиток цієї науки.
Простежимо хронологію основних подій у цій галузі.
1665 р. Роберт Гук за допомогою сконструйованого власноруч
мікроскопа розглянув оболонки клітин корка
і запропонував термін «клітина»
1702 р. Антоні ван Левенгук також за допомогою мікроскопів
власної конструкції відкрив бактерії та одноклітинні тварини
(інфузорії та ін.), описав еритроцити та сперматозоїди
1828 р. Роберт Броун відкрив ядро в клітинах рослин,
а 1833 року запропонував саму назву «ядро»
1830 р. Ян Евангеліст Пуркіне описав ядро в яйцеклітинах курки
1838 р. Теодор Шванн, спираючись на праці Матіаса Шлейдена,
сформулював положення клітинної теорії, основні з яких:
усі живі організми складаються з клітин; клітини тварин і
рослин подібні за будовою та хімічним складом. Сучасні
положення клітинної теорії ми розглянемо згодом
1858 р. Рудольф Вірхов довів, що клітини виникають не з безструктурної міжклітинної речовини, як вважали раніше,
а внаслідок розмноження («усяка клітина – із клітини»)
1869 р. Фредерік Мішер уперше виділив з ядра клітини
нуклеїнові кислоти
1880 р. Вальтер Флеммінг відкрив та описав процес мітозу в
клітинах личинок земноводних
1882 р. Ілля Мечников відкрив явище фагоцитозу в лейкоцитів і
пов’язав із цим захисні властивості організмів
1894 р. Ріхард Альтман під назвою біобластів описав мітоW
хондрії (назву «мітохондрії» 1897 року запропонував
К. Бенда)
1898 р. Камілло Гольджі описав органелу, яку згодом назвали
на його честь «комплексом Гольджі»
1945 р. Альберт Клод і Кейт Портер відкрили ендоплазматичну сітку
1949 р. Крістіан де Дюв описав лізосоми
1952 р. Фрітьоф Сьостранд і Джордж Пелед встановили
внутрішню будову мітохондрій
1954 р. Джордж Пелед відкрив рибосоми, а 1956 року він
з’ясував призначення зернистої ендоплазматичної сітки
1956 р. Філіпп Сієкевітц і Джордж Пелед уперше виділили
рибосоми з клітини
1962 р. Маршал Ніренберг, Северо Очоа та Хар Гобінд Хорана
розшифрували генетичний код
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1966 р. Джонатан Сінгер запропонував «рідинноWмозаїчну»
модель будови плазматичної мембрани
1967 р. Едвін Тейлор з’ясував роль мікротрубочок у мітотичному
поділі клітини
1971 р. Ел Сазерленд був удостоєний Нобелівської премії за
дослідження механізмів транспорту речовин через
плазматичні мембрани
1974 р. Крістіан де Дюв, Альберт Клод і Джордж Пелед
отримали Нобелівську премію за встановлення
морфоWфункціональних особливостей молекулярних
структур клітини

Сучасні дослідження в галузі цитології спрямовані насамперед на
вивчення найдрібніших органел і структур. Адже вдосконалені збільшувальні прилади і новітні технології відкривають нові перспективи
перед дослідниками. Нині дедалі більше розвиваються дослідження в
галузі клітинної інженерії, цитотехнології тощо.
 Методи дослідження клітин. Першим приладом, який дав змогу
вивчати клітини, був світловий (оптичний) мікроскоп. Методи досліджень, які здійснюють за допомогою цього приладу, називають світловою мікроскопією.
Метод світлової мікроскопії ґрунтується на тому, що через прозорий
чи напівпрозорий об’єкт дослідження проходять промені світла, які згодом потрапляють до системи лінз об’єктива та окуляра (мал. 14.3, 1). Ці
лінзи збільшують об’єкт дослідження, при цьому кратність збільшення
можна визначити як добуток збільшень об’єктива й окуляра. Наприклад,
якщо лінзи окуляра забезпечують збільшення в 10 разів, а об’єктива – в
40, то загальне збільшення об’єкта досліджень становитиме 400 разів.
Сучасні світлові мікроскопи можуть забезпечувати збільшення до 2–3 тис.
разів. Удосконалити свої навички роботи зі світловим мікроскопом ви
зможете під час виконання лабораторної роботи № 3 (див. лабораторний
практикум, с. 109).
Клітинні структури найдрібніших розмірів (цитоскелет тощо) були
відкриті і вивчені за допомогою електронного мікроскопа, винайденого в
першій половині ХХ сторіччя. Електронний мікроскоп здатний збільшувати зображення об’єктів дослідження до 500 тисяч разів і більше.
Конструкція електронного мікроскопа дещо нагадує конструкцію
світлового, але замість променів світла в ньому застосовують потік електронів, які рухаються в магнітному полі (мал. 14.3, 2). Роль лінз при цьому виконують електромагніти, здатні змінювати напрямок руху електронів, збирати їх у пучок (фокусувати) й спрямовувати його на об’єкт
дослідження.
Частина електронів, проходячи через об’єкт дослідження, може відхилятися, розсіюватися, поглинатися, взаємодіяти з об’єктом або проходити крізь нього без змін. Пройшовши через досліджуваний об’єкт,
електрони потрапляють на люмінесцентний екран, спричиняючи його
нерівномірне свічення, або на особливий фотоматеріал, за допомогою
якого зображення можна фотографувати.
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Мал. 14.3. Фотографії амеби, зроблені за допомогою: А – світлового мікроскопа;
Б – електронного мікроскопа; В – сканувального мікроскопа. Принцип роботи
світлового (1), електронного (2) та сканувального (3) мікроскопів

Поверхні клітин, окремих органел тощо можна вивчати методом сканувальної електронної мікроскопії (мал. 14.3, 3). При цьому потік
електронів не проходить крізь об’єкт дослідження, а відбивається від
його поверхні.
У живих клітинах вивчають процеси життєдіяльності (рух цитоплазми, поділ тощо). Тонкощі клітинної будови вивчають на певним чином
оброблених клітинах. Для цього клітини необхідно попередньо зафіксувати особливими речовинами (спирт, формалін тощо), швидким заморожуванням або висушуванням. Окремі структури фіксованих клітин
забарвлюють особливими барвниками та виготовляють мікроскопічні
препарати, які можуть зберігатися тривалий час. Аби за допомогою
електронного сканувального мікроскопа сфотографувати поверхні клітини чи окремих органел, їх покривають металічним пилом, наприклад
золотим.
Постійно мати у своєму розпорядженні клітини різних типів дає
змогу метод культури клітин. При цьому живі клітини утримують
та розмножують на штучних поживних середовищах (наприклад,
виготовлених з агару – речовини, яку добувають з червоних водоростей). Змінюючи компоненти поживного середовища, можна спостерігати, як ті чи інші сполуки впливатимуть на ріст і розмноження
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клітин, інші їхні властивості. Культури клітин використовують у
медицині, ветеринарії та службі захисту рослин для перевірки впливу
різноманітних хімічних препаратів, вірусів, одноклітинних організмів,
отримання біологічно активних речовин (лікарських, біостимуляторів
тощо).
Метод мічених атомів, або авторадіографія, дає змогу з’ясувати
місце та перебіг певних фізикоpхімічних явищ у клітині. Для цього до
клітини вводять речовину, в якій один з атомів певного елемента
(Карбону, Фосфору тощо) заміщений його радіоактивним ізотопом. За
допомогою особливих приладів, здатних виявляти ізотопи, можна
прослідкувати за міграцією цих речовин у клітині, їхніми перетвореннями, виявити місце та характер тих чи інших біохімічних процесів.
Наприклад, за допомогою цього методу було доведено, що під час мейотичного поділу хромосоми однієї пари обмінюються своїми ділянками.
Для вивчення різних структур клітин використовують також метод
центрифугування. При цьому клітини попередньо подрібнюють і в особливих пробірках поміщають у центрифугу – прилад, здатний розвивати
швидкі оберти. Оскільки різні клітинні структури мають неоднакову
щільність, при дуже швидких обертах центрифуги вони осідатимуть
шарами: щільніші органели – швидше і тому опиняться знизу, а менш
щільні – зверху (мал. 14.4). Ці шари розділяють і вивчають окремо.
 Застосування цитологічних методів у визначенні природи (діагностиці) захворювань. Цитологічні методи широко застосовують для діагностики різноманітних захворювань людини, свійських тварин та
культурних рослин, вивчення фізіологічного стану організмів. Так, в
онкології (наука, яка вивчає причини виникнення, розробляє засоби
діагностики та лікування ракових захворювань) ці методи використовують для виявлення злоякісних і доброякісних пухлин, діагностики
передракових станів і первісних стадій цих захворювань. Для цього виявляють аномальні клітини та вивчають їхню здатність до швидкого розмноження. Розроблено цитологічні методики розпізнавання захворювань крові, травної системи, нирок, легень, шкіри тощо. Наприклад,
значне збільшення кількості еритроцитів свідчить про небезпечну хворобу – еритроцитоз, а лейкоцитів – про білокрів’я (лейкоз).
1

подрібнені
клітини

2

ядра

мітохондрії

рибосоми

цитозоль

Мал. 14.4. Метод центрифугування: 1 – принцип роботи центрифуги;
2 – послідовні стадії осідання структур клітин залежно від їхньої маси
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Ключові терміни та поняття. Цитоплазма, цитоскелет, органели,

клітинні включення.

Коротко
про
головне

Клітина – основна структурноpфункціональна одиниця всіх
живих організмів, елементарна біологічна система. На клітинному рівні організації повністю проявляються всі основні властивості живого: обмін речовин і перетворення енергії, здатність до
росту і розмноження, руху, збереження і передача спадкової
інформації нащадкам тощо.
Клітини складаються з поверхневого апарату та цитоплазми.
Поверхневий апарат оточує внутрішній вміст клітини. До його
складу входять плазматична мембрана, надмембранні та підмембранні структури. Внутрішнє середовище клітини – цитоплазма.
До її складу входять різні органічні та неорганічні сполуки, а
також органели та включення. Органели – постійні клітинні
структури, кожна з яких виконує певні функції. Клітинні включення – непостійні компоненти клітини, які можуть з’являтися
та зникати в процесі життєдіяльності клітини.
Для дослідження клітин використовують різноманітні методи:
світлову та електронну мікроскопію, авторадіографію, центрифугування тощо. Клітини можна досліджувати як живими, так і
в зафіксованому стані. Для того щоб постійно вивчати клітини
певних типів, застосовують метод культури клітин.
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По
Пом
ом
те. Що спільного та відмінного між клітинними включеннями та органелами? Відповідь обґрунтуйте.

§ 15.
Пригадайте:

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ КЛІТИННИХ
МЕМБРАН

що таке дифузія, гідрофільність і гідрофобність? Що таке імунітет, антитіла та антигени? Що таке денатурація?

 Система мембран клітини. Усі клітини сформовані системою біологічних мембран (від лат. мембрана – шкірка, плівка), які відіграють
важливу роль у забезпеченні їхнього нормального функціонування. Так,
клітини обмежені плазматичною мембраною, або плазмолемою, яка
забезпечує обмін речовин із зовнішнім середовищем, а в багатоклітинних організмах – ще й взаємодію клітин між собою. Внутрішнє середовище клітини поділене внутрішньоклітинними мембранами на окремі
функціональні ділянки. Така система необхідна для розміщення певних
речовин (ферментів, пігментів та ін.), а також розділення просторово
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несумісних процесів обміну речовин і перетворення енергії, захисту певних ділянок клітини від дії травних ферментів тощо. У біологічних
мембранах відбуваються процеси, пов’язані зі сприйняттям інформації,
яка надходить з навколишнього середовища, формуванням і передачею
збудження, перетворенням енергії, захистом від проникнення хвороботворних мікроорганізмів та іншими проявами життєдіяльності клітин,
органів і організму в цілому.
 Будова клітинних мембран. Усі різноманітні мембранні структури
загалом мають подібний хімічний склад і особливості організації. Товщина мембран, залежно від їхнього типу, варіює в досить широких
межах – від 2–3 до 10 нм.
Клітинні мембрани складаються з ліпідів, білків і вуглеводів. Молекули
ліпідів розташовані у два шари: їхні гідрофільні «голівки» (ортофосфатні
групи) обернені до зовнішнього та внутрішнього боку мембрани. А гідрофобні «хвости», що складаються з ланцюжків жирних кислот, обернені
всередину (мал. 15.1, І, 1). Основним функціональним компонентом біологічних мембран є білки. Одні з молекул білків розташовані або на зовнішній, або на внутрішній поверхні мембран, тому їх називають поверхневими.
З такими білками, розташованими на внутрішньому боці мембрани,
пов’язані мікронитки цитоскелета. Інші молекули білків заглиблені в товщу
мембрани на різну глибину, їх називають внутрішніми. Особливі білкові
молекули перетинають мембрану наскрізь, зв’язуючи зовнішню та внутрішню її поверхні (мал. 15.1, І, 2). Вуглеводи входять до складу мембран
виключно у вигляді комплексних сполук з молекулами білків або ліпідів.
Така модель будови біологічних мембран дістала назву рідинно>мозаїчної (мал. 15.1, ІІ). Назва пояснюється тим, що лише приблизно 30 %
ліпідів мембран міцно пов’язані з внутрішніми білками в єдині комплексні сполуки, тоді як решта ліпідів перебувають у рідкому стані. Тому
білковоpліпідні комплекси наче «вкраплені» в рідку ліпідну масу, нагадуючи мозаїку. Молекули білків або їхні частини часто сполучені мікроскопічними канальцями.
комплекси білків
з вуглеводами

1

поверхW
невий
білок

І

каналець у білко- білок, що проходить
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зовнішній
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внутрішній
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шар ліпідів
цитоскелета

Мал. 15.1. Будова плазматичної мембрани: І – схема розташування
в мембрані ліпідів (1) і білків (2); ІІ – рідинно[мозаїчна модель
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Молекули, які входять до складу мембран, здатні до переміщень.
Завдяки цьому мембрани швидко поновлюються за незначних пошкоджень, оточуючи оголені ділянки цитоплазми. Плазматичні мембрани
можуть легко зливатись одна з одною, розтягуватися та стискатися,
наприклад під час змін форми або руху клітин. Плазматична мембрана
може утворювати вирости, вгини, зморшки, мікроворсинки, які набагато
збільшують поверхню клітини. Можливі й перебудови хімічного складу
біологічних мембран, унаслідок чого їхні властивості також змінюються.
Клітина не витрачає багато енергії на збереження цілісності своєї мембрани,
адже її молекули з’єднані за принципом, за яким утримуються разом молекули
жиру, – гідрофобним частинам молекул згідно із законами термодинаміки
«вигідніше» розташовуватися близько одна до одної.

 Функції плазматичної мембрани (мал. 15.2). Плазматична мембрана,
яка оточує цитоплазму, міцна та еластична, бо визначає розміри клітини. Вона виконує насамперед захисну функцію: оберігає внутрішнє
середовище клітини від несприятливих впливів. Зокрема, серед мембранних білків є такі, що здатні зв’язувати антигени (мікроорганізми і
речовини, які клітина сприймає як чужорідні) і тим самим запобігати
їхньому проникненню в клітину. Отже, плазматична мембрана є однією з
ланок захисних реакцій організму.
Інша її функція – забезпечення обміну речовин з навколишнім середовищем. Плазматична мембрана характеризується напівпроникністю:
одні сполуки можуть швидко проходити через неї, інші – повільніше або
взагалі не можуть пройти через неї. Сполуки, необхідні для життєдіяль-

1

4

2

3

5

6

Мал. 15.2. Функції плазматичної мембрани: 1 – транспортна; 2 – ферментативна; 3 – рецепторна (рецепторні білки в складі плазматичної мембрани
сприймають сигнали з довкілля і передають їх у клітину); 4 – захисна (антитіла в складі плазматичної мембрани зв’язують антигени і запобігають їхньому проникненню в клітину); 5 – забезпечення взаємодії між клітинами;
6 – опорна (до білків мембрани прикріплюються елементи цитоскелета)
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ності клітин, а також продукти обміну речовин проникають через плазматичну мембрану за допомогою пасивного чи активного транспорту.
 Пасивний транспорт забезпечує вибіркове проникнення речовин
через мембрани. При цьому молекули переміщуються завдяки різниці
концентрації речовин по обидва боки мембрани: з ділянки, де їхня концентрація висока, у ділянку, де їхня концентрація нижча. Пасивний
транспорт триває доти, доки не вирівняються концентрації речовин по
обидва боки мембрани. На здійснення пасивного транспорту витрачається небагато енергії або ж вона не витрачається взагалі. Існують різні
механізми, що забезпечують пасивний транспорт. Зокрема, це може
бути дифузія, за допомогою якої в клітину надходять вода та розчинені
в ній речовини.
Пригадайте, дифузією (від лат. диффузіо – розлиття) називають процес, за
якого молекули вільно рухаються крізь певні ділянки мембрани в напрямку
меншої концентрації поза одним боком мембрани. Цей процес відбувається
без витрат енергії.

Якщо мембрана вільно пропускає молекули однієї речовини та затримує частинки іншої, то відбуватиметься однобічна дифузія лише тієї
речовини, яка здатна проходити крізь мембрану. Однобічна дифузія розчинника через напівпроникну мембрану, що розділяє розчин певної речовини і чистий розчинник чи розчин більшої концентрації, дістала назву
осмос (грец. осмос – поштовх, тиск). Плазматичні мембрани вільно пропускають молекули води, однак затримують деякі розчинені речовини.
Тому молекули води рухатимуться в бік своєї меншої концентрації,
наприклад з оточуючої прісної води всередину клітини. При цьому виникає так званий градієнт концентрації. Він відображає тиск чистого розчинника чи розчину меншої концентрації на мембрану (осмотичний
тиск), що відокремлює його від більш концентрованого розчину певної
речовини. Градієнт (віл лат. градієнтіс – який крокує) – це хімічна міра
зростання або зменшення концентрації певної речовини (мал 15.3).
Унаслідок явища осмосу концентрація речовини всередині клітини
зростає доти, доки її тиск на клітинну мембрану зсередини (тургор) не
врівноважить зовнішній осмотичний. Зокрема, тургорний тиск є причиною здатності зелених пагонів, практично позбавлених підтримуючих
тканин, зберігати свою форму та просторове положення.
Полегшена дифузія – це проникнення через мембрану певних молекул за допомогою мембранних білківpпереносників, які пронизують
5 %Wй
розчин
цукру
напівпроникна
мембрана
10 %Wй
розчин
цукру

Мал. 15.3. Схема, що ілюструє
процес дифузії через напівпроникну
мембрану: різниця концентрацій
цукру по обидва боки мембрани створює градієнт, унаслідок чого вода
переміщується з ділянки, де її концентрація вища, туди, де вона нижча (а концентрація цукру – відповідно вища). Це триває доти, доки концентрація цукру по обидва боки
мембрани не вирівняється
89
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сполуки,
що мають
потрапити
до клітини

позаклітинне
середовище

білок

цитоплазма

Мал. 15.4. Полегшена дифузія. Тільки після взаємодії з білком мембрани
сполука надходить до цитоплазми

мембрану (мал. 15.4). Ці білки взаємодіють з певними молекулами на
одній з поверхонь мембрани і внаслідок зміни своєї просторової структури транспортують їх на інший бік.
У забезпеченні пасивного транспорту беруть участь білкові рецепторні
молекули плазматичної мембрани. Для різних сполук існують різні типи
рецепторних молекул. Молекули сполук (наприклад, гормони чи нейрогормони), які мають надійти до клітини, спочатку взаємодіють із цими
рецепторами (15.2, 5). Згодом утворюються мікроскопічні міхурці, усередині яких перебувають комплексні сполуки «речовина – рецептор», що
переміщуються крізь мембрану.
 Активний транспорт речовин через біологічні мембрани, на відміну
від пасивного, здійснюється проти градієнта концентрації. Він пов’язаний зі значними витратами енергії, акумульованої в молекулах АТФ.
Один з механізмів активного транспорту речовин через мембрани назвали калій>натрієвим насосом (мал. 15.5). Він пов’язаний з тим, що концентрація йонів Калію всередині клітини вища, ніж ззовні, а йонів Натрію –
молекула глюкози, що взаємодіє з транспортним білком
K+/Na+W
насос

3

2

K+

Na+

AТФ
+
1 K

Na+
транспортний білок у складі мембрани

AДФ

Мал. 15.5. Загальна схема, що ілюструє активний транспорт за участі
калій[натрієвого насоса. 1. Калій[натрієвий насос спряжений з транспортом низькомолекулярних сполук до клітини. 2. Йони Na+ виводяться з клітини, де їхня
концентрація нижча, ніж у навколишньому середовищі. 3. Йони К+ «закачують[
ся» в клітину, де їхня концентрація вища, ніж у позаклітинному середовищі
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навпаки. Завдяки такій різниці концентрацій
1
унаслідок дифузії йони Натрію надходять у
клітину, а Калію – виводяться з неї. Але концентрація цих йонів у живій клітині й поза нею
ніколи не вирівнюється, оскільки існує особливий механізм, завдяки якому йони Натрію
виходять («відкачуються») з клітини, а Калію –
надходять («закачуються») до неї. Цей процес
потребує витрат енергії. Існування механізму
2
калійpнатрієвого насоса доводить той факт, що
у відмерлих або заморожених клітинах концентрація йонів Калію і Натрію з обох боків
плазматичної мембрани швидко вирівнюється.
Біологічне значення калійpнатрієвого насоса
полягає в тому, що завдяки йому енергетично
сприятливе (тобто за градієнтом концентрації)
3
пересування йонів Натрію в клітину полегшує
енергетично несприятливий (проти градієнта
концентрації) транспорт низькомолекулярних
сполук (глюкози, амінокислот тощо). У цих процесах беруть участь особливі транспортні білки,
що входять до складу клітинних мембран.
Існує ще один механізм транспорту речовин
Мал. 15.6. Схематичне
через мембрани – цитоз (від грец. китос –
зображення процесів
клітина). Розрізняють два основні види цитоендоцитозу: 1 – фагоцитоз;
зу: екзо- та ендоцитоз. Ендоцитоз – це процес
2 – піноцитоз;
надходження речовин до клітини. Він може 3 – вибірковий піноцитоз
відбуватися у вигляді фагоp та піноцитозу
(мал. 15.6). Фагоцитоз (від грец. фагос – пожирати) – це активне захоплення твердих мікроскопічних об’єктів (частинки органічних сполук,
дрібних клітин та ін.). За допомогою фагоцитозу захоплюють їжу деякі
одноклітинні організми (наприклад, амеби, форамініфери) та клітини
багатоклітинних (наприклад, травні клітини гідри) тварин. Спеціалізовані клітини багатоклітинних тварин за допомогою фагоцитозу здійснюють захисну функцію (наприклад, макрофаги). Вони захоплюють і перетравлюють сторонні органічні частки і мікроорганізми.
Процес фагоцитозу відбувається в декілька етапів. Спочатку клітина
зближується з об’єктом, який має захопити. Під час контакту плазматична мембрана клітини огортає об’єкт і проштовхує його в цитоплазму. Так
утворюється вкритий мембраною пухирець (мал. 15.6, 1). До нього надходять ферменти, які перетравлюють захоплений об’єкт. Так формується
травна вакуоля.
Піноцитоз (від грец. піно – п’ю) – процес поглинання клітиною рідини разом з розчиненими в ній сполуками. Процес піноцитозу нагадує
фагоцитоз, але відбувається здебільшого за рахунок вп’ячування мембрани (мал. 15.6, 2).
Особливий різновид цитозу – вибірковий піноцитоз – пов’язаний з тим, що
деякі розчинні молекули можуть попередньо зв’язатись їхніми рецепторними
білками в складі мембрани і лише після того формується оточений білками
піноцитозний міхурець, що надходить у цитоплазму (мал. 15.6, 3).
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Шляхом цитозу сполуки не лише
потрапляють до клітини, але й виводяться з неї (наприклад, гормони,
нейрогормони, нейромедіатори, травні ферменти). Цей процес називають
2
екзоцитозом (мал. 15.7).
Мембрани здійснюють сигнальну
3
функцію.
Так, у плазматичну мемб1
рану вбудовані сигнальні білки, здатпозаклітинне
середовище
ні у відповідь на дію різних факторів
навколишнього середовища змінювати свою просторову структуру і внаслідок цього передавати сигнали до
екскреторний міхурець, що
зливається з мембраною
клітини.
Отже, особливості будови плазматичної мембрани забезпечують подМал. 15.7. Послідовні стадії
разливість організмів, тобто їхню
екзоцитозу (1–3)
здатність сприймати подразники і певним чином на них відповідати.
З молекулами, що входять до складу мембрани, можуть взаємодіяти
віруси. Якщо така взаємодія відбулася, – вірус проникає до клітини,
якщо не відбулася, – не проникає.
Важлива роль біологічних мембран і в процесах взаємоперетворення
різних форм енергії: механічної (наприклад, рух джгутиків, війок), електричної (формування мембранного потенціалу та нервового імпульсу), хімічної (синтез багатих на енергію сполук). Зовнішня та внутрішня поверхні
мембрани можуть бути заряджені поpрізному: на одному боці присутній
позитивний заряд, на іншому – негативний. Це має важливе значення для
здійснення активного транспорту певних молекул і подразливості клітини.
Плазматичні мембрани забезпечують міжклітинні контакти в
багатоклітинних організмах. Так, у місцях контакту двох тваринних
клітин мембрани кожної з них здатні утворювати складки або вирости.
Вони надають міжклітинному сполученню особливих міцності та пружності, щільно зв’язуючи клітини (мал. 15.8, 1). Часто міжклітинні
плазматична речовини, що виводяться
мембрана
з клітини

мембрани сусідніх клітин

десмосоми

плазмодесми

клітинні стінки
сусідніх клітин

цитоплазма

цитоплазма

2

1

3

елементи цитоскелета

ендоплазматична сітка

Мал. 15.8. Міжклітинні контакти: 1 – тісні контакти між плазматичними
мембранами двох клітин тварин; 2 – контакти між сусідніми клітинами
тварин за участі десмосом; 3 – контакти між клітинами рослин
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контакти забезпечують особливі структури – десмосоми. Найчастіше
їх спостерігають в епітеліальних тканинах. При цьому мембрани
двох клітин розташовані паралельно одна одній і розділені простором
завширшки 30 нм, у якому міститься пластинка зі щільної речовини
(мал. 15.8, 2). Клітини рослин сполучаються між собою завдяки утворенню мікроскопічних міжклітинних канальців, вистелених мембраною
і заповнених цитоплазмою, – плазмодесм (мал. 15.8, 3).
Плазматичні мембрани також беруть участь у рості та поділі
клітин.
Ключові терміни та поняття. Рідинно>мозаїчна модель будови клі-

тинних мембран, калій>натрієвий насос, піноцитоз, фаго>
цитоз.
Усі клітини обмежені плазматичною мембраною, яка забезпечує обмін речовин з навколишнім середовищем, а в
багатоклітинних організмах – взаємодію клітин між собою.
Внутрішнє середовище клітини поділене внутрішньоклітинними мембранами на окремі функціональні ділянки. Це
необхідно для розміщення певних молекул (ферментів, пігментів та ін.), а також розділу просторово несумісних процесів обміну речовин та перетворення енергії, захисту певних
ділянок клітини від дії ферментів тощо.
Усі різноманітні мембранні структури клітин мають подібний хімічний склад та особливості організації. Клітинні
мембрани складаються з ліпідів, білків і вуглеводів. Молекули ліпідів розташовані у два шари. Білки розміщені мозаїчно:
одні з них перебувають на зовнішній або на внутрішній поверхнях мембран, інші – заглиблені у товщу мембрани або
перетинають мембрану наскрізь. Мембранні вуглеводи утворюють комплекси з молекулами білків або ліпідів. Сучасна
модель будови біологічних мембран дістала назву рідинноpмозаїчної.
Цитоплазму оточує міцна та еластична плазматична мембрана, яка визначає розміри клітин. Вона виконує різноманітні
функції: захисну, забезпечення процесів обміну речовин з
навколишнім середовищем, сигнальну, транспорту речовин,
контактів із сусідніми клітинами тощо.
Різні сполуки, необхідні для життєдіяльності клітин, а
також продукти обміну речовин перетинають плазматичну
мембрану за допомогою механізмів пасивного чи активного
транспорту. Прикладом пасивного транспорту є дифузія.
Активний транспорт через біологічні мембрани пов’язаний
зі значними витратами енергії і здійснюється за допомогою
калійpнатрієвого насоса чи цитозу. Розрізняють два основні
види ендоцитозу: фагоp і піноцитоз. Завдяки фагоцитозу
деякі тваринні клітини захоплюють тверді частки, піноцитозу – клітини всіх організмів поглинають розчини.

Коротко
про
головне
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те. Яке значення має рухливість молекул білків у біологічних мембранах
для здійснення їхніх функцій?

§ 16.
Пригадайте:

НАДМЕМБРАННІ І ПІДМЕМБРАННІ
КОМПЛЕКСИ КЛІТИН

які структури в клітинах можуть бути розташовані над плазматичною мембраною та під нею? Що таке антибіотики, цитоскелет? Яка будова корка та ксилеми?

 Надмембранні комплекси клітин складаються зі структур, розташованих над плазматичною мембраною. Зокрема, це клітинна стінка клітин
рослин, грибів і прокаріотів, а також глікокалікс тваринних клітин.
Будова клітинної стінки. Ви вже знаєте, що в клітинах бактерій, грибів
і рослин плазматична мембрана ззовні вкрита більшpменш щільною
клітинною стінкою. У рослин вона включає зібрані в пучечки водонерозчинні волоконця полісахариду целюлози (мал. 16.1) та своєрідний
каркас. До складу клітинної стінки рослин входять й інші полісахариди,
наприклад пектин, геміцелюлоза.
Залежно від типу тканин і виконуваних ними функцій до складу
клітинної стінки рослин можуть входити й інші речовини: ліпіди,
білки, неорганічні сполуки (SiO2, карбонати та ортофосфати кальцію
тощо). Наприклад, оболонки клітин корка або судин у рослин з віком
просочуються жироподібною речовиною суберином. Унаслідок цього
вміст клітини відмирає, що сприяє виконанню опорної або провідної
функцій. Клітинні стінки здатні дерев’яніти, тобто проміжки між волоконцями целюлози заповнює полісахарид лігнін, який надає стінкам
додаткової міцності.

клітинна стінка

волоконця целюлози

Мал. 16.1. Клітинна стінка рослинної клітини
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Мал. 16.2. 1. Явище плазмолізу: за
умов високої концентрації солей у
позаклітинному середовищі вода залишає клітину, внутрішньоклітинний
тиск зменшується і цитоплазма відшаровується від клітинної стінки. 2. Явище деплазмолізу: за умов низької концентрації солей у позаклітинному
середовищі вода надходить до клітини і
внутрішньоклітинний тиск зростає

Н2О

Н2О

1

2

У різних груп грибів основу клітинної стінки також складають
полісахариди. Крім целюлози, це може бути нітрогеновмісний полісахарид хітин, який підвищує міцність (пригадайте тварин, до складу
зовнішнього скелета яких входить ця речовина), глікоген тощо. До
складу клітинних стінок деяких грибів можуть входити темні пігменти
(меланіни) та інші сполуки. Будову клітинних стінок прокаріотів ви
опануєте згодом.
 Функції клітинної стінки. Основна функція клітинної стінки –
опорна, для підтримання форми клітини. Інші функції – захисна:
охорона внутрішнього вмісту клітини від механічних ушкоджень і
транспортна: переміщення води та інших сполук у клітину та за її
межі.
Проникність клітинних стінок рослин проявляється в явищах плазмолізу і деплазмолізу (мал. 16.2). Наприклад, якщо клітину рослин
помістити в розчин з концентрацією солей вищою, ніж у цитоплазмі, то
вода виходитиме з клітини назовні. Це спричиняє явище плазмолізу (від
грец. плазма – виліплення, утворення та лізіс – розчинення) – відшарування пристінкового шару цитоплазми від клітинної стінки (мал. 16.2, 1).
Якщо ж клітину внести в розчин солей з нижчою концентрацією, ніж у її
цитоплазмі, то спостерігають зворотний процес: вода надходитиме в
клітину, унаслідок чого зростатиме внутрішньоклітинний тиск. Цей процес називають деплазмолізом (від лат. де – префікс, що означає відміну)
(мал. 16.2, 2). Поспостерігати за явищами плазмолізу і деплазмолізу
учні, які опановують біологію на академічному рівні навчання, зможуть
самостійно, виконавши лабораторну роботу № 4 (див. лабораторний
практикум на с. 109).
Клітинна стінка має багато дрібних отворів – пор, які сполучаються з
подібними утворами сусідніх клітин. Через них вміст однієї клітини
з’єднується з вмістом сусідніх за допомогою цитоплазматичних тяжів –
плазмодесм (див. мал. 15.8, 3). Як ви пам’ятаєте, плазмодесми розташовані в канальцях, що проходять через оболонки клітин і вистелені плазматичною мембраною. Діаметр пор становить 30–60 нм. По осі канальця
проходить циліндрична трубочка меншого діаметра, сполучена з ендоплазматичною сіткою обох клітин. Вважають, що плазмодесми слугують
для транспорту речовин безпосередньо з клітини в клітину.
 Глікокалікс. Клітини тварин твердої клітинної стінки не мають; над
їхньою плазматичною мембраною розташований глікокалікс (від лат.
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глікіс – солодкий і каллюм – товста
шкіра) (мал. 16.3). Цей поверхневий шар кілька десятків нанометрів
завтовшки, складається зі сполук
цитоплазма
білків та ліпідів з вуглеводами.
Глікокалікс забезпечує безпосеред
ній зв’язок клітин з навколишядро
нім середовищем. До його складу
входять рецепторні молекули, здатмолекули
молекули
ні сприймати подразники довкілля.
білків
вуглеводів
Він бере участь у вибірковому транспорті речовин (пропускає чи не
пропускає) молекули залежно від
їхніх розмірів, заряду тощо. Завдяки наявності ферментів глікокалікс може брати участь у примембранному травленні – розщепленні
сполук, які розташовані поблизу
поверхні клітини, поза нею. Крім
плазматична мембрана
того, глікокалікс забезпечує зв’язок
Мал. 16.3. Схема будови глікокаліксу між клітинами в багатоклітинних
тварин.
 Підмембранні комплекси клітин. До них належать різноманітні
структури білкової природи: мікронитки (мікрофіламенти) і мікротрубочки, які утворюють цитоскелет (мал. 16.4, 1). Цитоскелет виконує
опорну функцію, а також сполучає всі компоненти клітини: її поверхневий апарат, структури цитоплазми, ядро. Елементи цитоскелета сприяють закріпленню органел у певному положенні і їхньому переміщенню в
клітині.
Мікронитки, або мікрофіламенти, – тонкі ниткоподібні структури,
діаметром 4–7 нм, які складаються зі скоротливих білків, переважно
актину (мал. 16.4, 3). Вони пронизують цитоплазму і можуть утворювати плетиво під плазматичною мембраною. Пучки мікрониток прикріплеплазматична мембрана

глікокалікс

плазматична мембрана

1

ендоплазматична сітка
2
мікротрубочка
3

мітохондрія

мікронитка

Мал. 16.4. Схема будови цитоскелета (1), мікротрубочок (2)
і мікрониток (3)
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ні одним кінцем до певної структури (наприклад, плазматичної мембрани), а другим – до іншої (органели тощо). Мікрофіламенти беруть участь
у зміні форми клітини, наприклад під час амебоїдного руху, процесах
надходження в клітину та виведенні з неї різних сполук. За поділу деяких тваринних клітин вони утворюють особливе скоротливе кільце, яке
розділяє цитоплазми дочірніх клітин.
Мікротрубочки – порожнисті циліндричні структури діаметром
10–25 нм, що утворені переважно білком тубуліном (мал. 16.4, 2). Вони
беруть участь у формуванні веретена поділу еукаріотичних клітин, входять до складу війок, джгутиків тощо. Мікротрубочки забезпечують
переміщення органел і макромолекул по клітині. При цьому пучки
мікротрубочок одним кінцем прикріплюються до однієї структури чи
молекули, а другим – до іншої.
У деяких одноклітинних тварин структура цитоскелета ускладнена. Наприклад, у радіолярій куляста капсула з органічної речовини поділяє цитоплазму
на внутрішню та зовнішню частини. У зовнішній частині містяться жирові
включення. Вони зменшують густину вмісту клітини і забезпечують перебування цих організмів у товщі води. У внутрішній частині цитоплазми міститься
ядро та багато інших органел. Крім того, у цитоплазмі містяться внутрішньоклітинний скелет з неорганічних речовин – SiO2 або SrSO4. Вони можуть
мати вигляд дірчастих куль, укладених одна в одну, корон, радіально розташованих голок тощо (мал. 16.5). До них прикріплені мікронитки, які іншим
кінцем зв’язані з плазматичною мембраною та здатні до скорочення. Ці мікронитки регулюють щільність тіла тварини; під час шторму радіолярії опускаються вглиб, за спокійної погоди – живляться іншими одноклітинними, зокрема
водоростями, поблизу поверхні.

У клітинах багатьох одноклітинних тварин (інфузорії, евглени тощо)
до підмембранних комплексів належить пелікула (від лат. пелліс –
шкіра). Вона складається із структур, розташованих в ущільненому
зовнішньому шарі цитоплазми. Так, в інфузорій до складу пелікули входять сплощені мішечки з органічної речовини, які разом утворюють
мозаїчну структуру. Усередині таких мішечків можуть міститися додаткові опорні комплекси з білків або просочених карбонатом кальцію
полісахаридних пластинок. Пелікула надає міцності оболонці клітини,
забезпечуючи відносну сталість її форми.

Мал. 16.5. Внутрішньоклітинні скелети радіолярій
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Важливими функціями підмембранного комплексу клітин є забезпечення цитозу, рухів (утворення псевдоподій) тощо. При цьому мікротрубочки і мікронитки подовжуються чи вкорочуються.
Ключові терміни та поняття. Плазмоліз, деплазмоліз, глікокалікс,

мікрофіламенти, мікротрубочки, пелікула.

Коротко
про
головне

Над плазматичною мембраною розташований поверхневий апарат. У клітинах грибів і рослин плазматична мембрана ззовні
вкрита більшpменш щільною клітинною стінкою. У рослин вона
обов’язково включає пучки волоконець полісахариду целюлози,
заглиблені в основу – матрикс, що утворений іншими полісахаридами.
Крім того, до складу клітинної стінки окремих видів рослин
можуть входити також ліпіди, білки, різноманітні неорганічні
сполуки. У грибів основу клітинної стінки складають різноманітні полісахариди: целюлоза, нітрогеновмісний полісахарид
хітин, глікоген тощо.
Клітинна стінка захищає внутрішній вміст клітини та підтримує її форму. Через неї здійснюється транспорт води та інших
сполук. Ця стінка має багато отворів – пор, через які проходять
цитоплазматичні містки до сусідніх клітин.
Надмембранні комплекси твариних клітин представлені
глікокаліксом. Цей тоненький шар (у декілька десятків нанометрів завтовшки) складається зі сполук білків і ліпідів з
вуглеводами. Глікокалікс забезпечує зв’язок клітини з навколишнім середовищем, через нього клітина сприймає подразники довкілля. Завдяки наявності ферментів, глікокалікс
може брати участь у позаклітинному травленні. Крім того,
він забезпечує зв’язок між клітинами у багатоклітинних
тварин.
До підмембранних комплексів клітин належить цитоскелет,
утворений з білкових структур – мікрониток (мікрофіламентів)
і мікротрубочок, які виконують опорну функцію. Елементи
цитоскелета сприяють закріпленню в певному положенні органел і їхньому переміщенню в клітині.
У клітинах багатьох одноклітинних тварин до підмембранних
комплексів належить пелікула, яка складається з особливих
структур, розташованих в ущільненому зовнішньому шарі
цитоплазми. Пелікула надає міцності оболонці клітини, забезпечуючи відносну сталість її форми.
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Тема 1. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро
Поміркуй
По
Пом
ом
те. 1. Що спільного та відмінного в будові та функціях клітинної стінки
та глікокаліксу? 2. Одноклітинна водорість хламідомонада і представник одноклітинних тварин – евглена зелена – мають багато
спільних особливостей будови клітини і процесів життєдіяльності.
Які саме ознаки дають змогу віднести хламідомонаду до царства
Рослини, а евглену зелену – до царства Тварини?

§ 17.
Пригадайте:

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЯДРА
КЛІТИН ЕУКАРІОТІВ. НУКЛЕОЇД
ПРОКАРІОТІВ

які функції ядра? Що таке ген, мутації? Які будова і функції нуклеїнових кислот? Що вивчає наука систематика? Які білки
називають глобулярними, а які – фібрилярними?

 Ядерні та без’ядерні клітини еукаріотів. Вам уже відомо, що ядро –
обов’язкова складова будьpякої еукаріотичної клітини, в якій зберігається спадкова інформація. Ядро регулює процеси життєдіяльності клітин.
Лише деякі типи клітин еукаріотів позбавлені ядра. Це, зокрема, тромбоцити та еритроцити більшості ссавців, ситоподібні трубки вищих рослин.
У таких клітинах ядро формується на початкових етапах розвитку, а
потім руйнується. Втрата ядра супроводжується нездатністю клітини до
розмноження (поділу).
У багатьох клітин є лише одне ядро, але є клітини, які містять декілька або багато ядер (інфузорії, форамініфери, деякі водорості, гриби,
посмуговані м’язові волоконця тощо).
Навіщо певним типам клітин потрібне не одне ядро, а кілька чи багато? Річ у тім, що кожному типу клітин властиве певне стале співвідношення між об’ємами ядра та цитоплазми (ядерно>цитоплазматичне
співвідношення). Адже ядро певного об’єму може забезпечувати процеси
біосинтезу білків лише у відповідному об’ємі цитоплазми. Тому в клітинах великих розмірів або з посиленою інтенсивністю обміну речовин
часто від двох до кількох тисяч ядер.
 Будова ядра. Форма ядра
достатньо різноманітна. Найчастіше воно кулясте або еліпсоподібне,
рідше – неправильної форми (наприклад, у деяких типів лейкоцитів
ядра мають відростки). Розміри
ядер варіюють від 1 мкм (деякі
одноклітинні тварини, водорості)
до 1 мм (яйцеклітини деяких риб і
земноводних).
Ядро складається з поверхневого
апарату і внутрішнього середовища
(матриксу) (мал. 17.1). Поверхневий апарат ядра утворений двома
мембранами – зовнішньою та внутрішньою, між якими є заповнений

ядро

ядерна оболонка
ядерце

ядерна пора

нитки хроматину

Мал. 17.1. Будова ядра
99
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Розділ II
зовнішня
мембрана
внутрішня
мембрана
ядерна пора

2
1

Мал. 17.2. Поверхневий апарат ядра: 1 – мікрофотографія, зроблена за допомогою
сканувального електронного мікроскопа (помітні ядерні пори); 2 – схема будови

рідиною щілиноподібний простір від 20 до 60 нм завширшки. Але в
деяких місцях зовнішня мембрана сполучена з внутрішньою навколо
мікроскопічних отворів – ядерних пор (мал. 17.2) діаметром близько
100 нм.
Отвір пори заповнений особливими глобулярними (кулястими) чи
фібрилярними (нитчастими) білковими структурами. Зокрема, до складу
цього комплексу входить білокpрецептор, здатний реагувати на речовини, які проходять через пору. Сукупність пор та цих білків називають
комплексом ядерної пори.
Поверхневий апарат ядра забезпечує регуляцію транспорту речовин,
які проходять через нього. Із цитоплазми всередину ядра надходять синтезовані в ній білки. Натомість з ядра до цитоплазми транспортуються
різні типи молекул РНК. Комплекс ядерної пори забезпечує транспорт
цих сполук, здійснює їхнє впізнавання та сортування.
Поверхневий апарат ядра функціонально контактує з мембранами
ендоплазматичної сітки (мал. 17.3).
внутрішня мембзовнішня мембНа поверхні зовнішньої ядерної
рана ядра
рана ядра
мембрани може бути розташована
велика кількість рибосом.
ядерце
Ядерний матрикс – внутрішнє
ендоплазматична
се
ре
довище ядра – складається з
сітка
ядерного соку, ядерець і ниток хроматину. Хроматин (від грец. хроматос – фарба) – ниткоподібні
структури ядра, утворені здебільшого з білків та нуклеїнових кислот
(мал. 17.4). Ділянки хроматину
неоднорідні. Ті з них, що постійно
перебувають в ущільненому стані,
ядерна пора
рибосоми
називають гетерохроматином.
Мал. 17.3. Функціональний зв’язок ядра Вони добре забарвлюються різними
з іншими мембранними органелами
барвниками і в період між поділами
100
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Тема 1. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро

клітини помітні у світловий мікроскоп.
Незабарвлені, менш ущільнені ділянки
мають назву еухроматин. Вважають,
що саме в них розміщена основна кількість генів. Під час поділу клітини нитки хроматину ущільнюються і з них
формуються компактні тільця – хромосоми (від грец. хроматос і сома – тільце) (мал. 17.4).
Ядерний сік (каріоплазма, або нуклеоплазма) за будовою та властивостя1
ми нагадує цитоплазму. У каріоплазмі
нитки хроматину
є білкові фібрили (нитки) завтовшки
ущільнюються,
2–3 нм. Вони утворюють особливий
формуючи
внутрішній скелет ядра, що сполучає
хромосому
різні структури: ядерця, нитки хроматину, ядерні пори тощо. Білки матрик2
су забезпечують певне просторове розташування хромосом, а також впливамолекула ДНК
взаємодіє з
ють на їхню активність.
ядерними білками,
Ядерця – щільні структури, які
утворюючи нитку
складаються з комплексів РНК з білкахроматину
ми, хроматину і гранул, які слугують
попередниками складових рибосом
(див. мал. 17.1). У ядрі може бути від
молекула ДНК
одного до багатьох ядерець (наприклад,
у яйцеклітинах риб), які формуються
на особливих ділянках хромосом. Під
час поділу клітини ядерця так само, як Мал. 17.4. 1. Хромосоми людини
(фотографію зроблено за допомоі ядерна оболонка, зникають, а в період гою сканувального мікроскопа).
між двома поділами – формуються зно2. Різні стани хроматину
ву. Функції ядерця полягають в утворенні рРНК і складових рибосом, які згодом виходять у цитоплазму.
 Функції ядра. Ви вже знаєте, що ядро зберігає спадкову інформацію
і забезпечує її передачу від материнської клітини дочірнім. Крім того,
воно є своєрідним центром керування процесами життєдіяльності клітини, зокрема регулює процеси біосинтезу білків. Так, у ядрі з молекул
ДНК на молекули іРНК переписується інформація про структуру білків.
Згодом ця інформація передається до місця їхнього синтезу на мембранах зернистої ендоплазматичної сітки. В ядрі за участі ядерець утворюються складові рибосом, які беруть безпосередню участь у біосинтезі
білків. Таким чином, завдяки реалізації спадкової інформації, закодованої в молекулі ДНК, ядро регулює біохімічні, фізіологічні і морфологічні
процеси, які відбуваються в клітині.
Провідну роль ядра в передачі спадкової інформації можна проілюструвати
за допомогою досліду на зелених одноклітинних водоростях – ацетабуляріях,
які своєю формою дещо нагадують шапковий гриб (мал. 17.5). Клітина має
високу «ніжку», в основі якої розташоване ядро, а на верхівці – диск у вигляді
шапки. Види ацетабулярій різняться за формою «шапки». Експериментально
зрощували центральну частину «ніжки» одного виду ацетабулярій, позбавлену
101
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Розділ II
«шапки», з нижньою частиною «ніжки» іншого,
де розташоване ядро. У такого штучно створеного організму формувалася «шапка»,
притаманна тому виду водорості, якому належала частина ніжки з ядром, а не тому, якому
належала середня без’ядерна її частина
(мал. 17.5). Такі самі результати отримані і
внаслідок дослідів на клітинах тварин. Наприклад, з яйцеклітини жаби видаляли ядро
і замість нього пересаджували ядро із
заплідненої яйцеклітини тритона. Унаслідок
цього розвивався зародок тритона, а не
жаби. Наведені приклади є результатами
досліджень у галузі клітинної технології (цитотехнології).

У деяких одноклітинних тварин,
якpот інфузорій та форамініфер, є ядра
двох типів: генеративні та вегетаМал. 17.5. Дослід
тивні. Ядра першого типу забезпечують
з ацетабулярією
зберігання та передачу спадкової інформації, другого – регулюють процеси біосинтезу білків.
Спадкова інформація, яка зберігається в ядрі, може змінюватись унаслідок
мутацій (від лат. мутаціо – зміна). Це стійкі зміни генетичного матеріалу, що
виникають раптово і можуть призводити до змін тих чи інших спадкових ознак
організму. Мутації забезпечують спадкову мінливість організмів, без якої була
б неможлива еволюція організмів – мешканців нашої планети. Нагадаємо, що
еволюція (від лат. еволютіо – розгортання) – процес необоротних змін будови
та функцій живих істот протягом їхнього історичного існування. Основним
наслідком еволюційного процесу є пристосованість організмів до умов проживання.

 Спадковий матеріал прокаріотів. Ми вже згадували, що клітини
прокаріотів не мають сформованого ядра. Їхній спадковий матеріал не
відокремлений від цитоплазми плазматичною мембраною та представлений кільцеподібною молекулою ДНК.
У прокаріотів ДНК не пов’язана з ядерними білками. Отже, типові
хромосоми, які в клітинах еукаріотів розташовані в ядрі, у прокаріотів
відсутні. Ділянка цитоплазми, в якій розташований спадковий матеріал
прокаріотів, має назву ядерна зона, або нуклеоїд (мал. 17.6).

нуклеоїд
джгутик

плазміди
клітинна стінка

плазматична
мембрана

Мал. 17.6. Спадковий матеріал бактеріальної клітини
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Тема 1. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро

У цитоплазмі багатьох клітин бактерій, крім нуклеоїду, є кільцеві
молекули ДНК – плазміди (від грец. плазма – виліплене, оформлене)
(мал. 17.6). Вони дістали назву позахромосомних факторів спадковості.
Від набору плазмід залежить здатність прокаріотів пристосовуватися до
змін навколишнього середовища. Наприклад, від наявності чи відсутності певних генів у складі плазмід залежить стійкість до певних антибіотиків. Плазміди знайдені також у клітинах еукаріотів. Це кільцеві
молекули ДНК у двомембранних органелах – мітохондріях і пластидах.
Ключові терміни та поняття. Ядро, ядерце, хроматин, хромосоми,

нуклеоїд, плазміди.
Ядро – обов’язкова складова будьpякої еукаріотичної клітини, в якій зберігається спадкова інформація. Лише деякі типи
клітин еукаріотів втрачають ядро в процесі свого розвитку,
наприклад еритроцити ссавців чи ситоподібні трубки рослин.
У багатьох клітин є лише одне ядро, але є клітини, які містять
кілька або багато ядер.
Ядро складається з поверхневого апарату і внутрішнього середовища (матриксу). Поверхневий апарат утворений двома
мембранами – зовнішньою та внутрішньою, між якими є
щілина 20–60 нм завширшки. У деяких місцях зовнішня
мембрана сполучена з внутрішньою навколо отворів – ядерних пор. Ядерний матрикс складається з ядерного соку, ядерець і ниток хроматину.
Хроматин – ниткоподібні структури ядра, утворені здебільшого з білків і нуклеїнових кислот. Під час поділу клітини
нитки хроматину ущільнюються і з них формуються хромосоми. Основу хромосоми становить дволанцюгова молекула
ДНК в поєднанні з ядерними білками.

Запи
итання для
само
оконтролю

Коротко
про
головне

1.. З чо
ого ск
скла
клада
даєть
ається
я пов
ве
ерхн
не
евий а
апа
пар
рат
ат яд
др
ра?
а? 2. Що
о таке
е ком
компмпле
екс ядер
яд
дерної
ної пори?
ри? Які
Які йо
ого
го функції?
функціії? 3. Що со
собою ста
ано
новить
ви
ить матма
атлекс
ри
икс яд
дра? 4. Щ
о таке
ке хро
ома
матин?
ти
ин? 5. Які бу
будова
ва та функції
функкції яде
яд
дерець?
рикс
Що
6. Що ви
ви знаєте
зн
наєте про
про функції
функц
ції яд
дра в клітині?
клітин
ні?

По
ом
Пом
Поміркуй
те. Чому еукаріотичні клітини, які втратили ядро, нездатні до поділу?

§ 18.
Пригадайте:

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
КАРІОТИПУ РІЗНИХ ОРГАНІЗМІВ

який хромосомний набір нестатевих і статевих клітин людини? Які рослини називають однодомними та дводомними?

У попередньому параграфі ми згадували, що основними структурами
ядра, в яких міститься генетичний матеріал, є хромосоми. Ознайомимося з їхньою будовою.
 Будова хромосом. Помітити хромосоми, підрахувати їхню кількість
та розглянути особливості їхньої будови за допомогою мікроскопа можна
лише під час поділу клітини. У період між послідовними поділами хро103
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мосоми розкручуються до ниток
хроматину.
Основу хромосоми становить дволанцюгова молекула ДНК, зв’язана
з ядерними білками (мал. 18.1).
Крім того, до складу хромосом вхохромосома
ДНК
дять РНК та ферменти.
Молекули ДНК у хромосомах
нуклеосома
розташовані певним чином. Ядерні
білки утворюють особливі структури – нуклеосоми, навколо яких
наче накручені нитки ДНК. Кожна
ядерні
нуклеосома складається з восьми
молекула ДНК
білки
білкових глобул. Особливі білки
зв’язують нуклеосоми між собою.
Мал. 18.1. Взаємодія
Та
ка організація забезпечує комядерних білків та молекул ДНК
пакт
не розміщення молекул ДНК у
у складі нитки хроматину
хромосомах, оскільки довжина цих
молекул у розгорнутому стані значно перевищує довжину хромосом.
Наприклад, довжина хромосом під час поділу клітини в середньому становить 0,5–1 мкм, а розгорнутих молекул ДНК – декілька сантиметрів і
більше. Таке пакування молекули ДНК дає їй змогу ефективно керувати
процесами біосинтезу білків, процесами власного самоподвоєння, захищає від пошкоджень під час поділу клітини.
Кожна хромосома складається з двох поздовжніх частин – хроматид, які з’єднані між собою в місці, яке називають зоною первинної
перетяжки (мал. 18.2). Вона поділяє хромосоми на дві ділянки – плечі.
Якщо перетяжка розташована посередині хромосоми, то плечі мають
однакові або майже однакові розміри. А якщо перетяжка зсунута до
одного з кінців хромосоми, то плечі більшpменш відрізняються за довжиною. У зоні первинної перетяжки є
ділянка хромосоми зі специфічною
структурою, що з’єднує сестринські
хроматиди, – центромера. На ній
формуються білкові структури – кінетохори (від грец. кінео – рухаюсь та
хорео – іду вперед). Під час поділу
клітини до кінетохора приєднуються
первинна перетяжка
1
нитки веретена поділу, що забезпечує
впорядкований розподіл цілих хромосом або окремих хроматид між дочірніми клітинами. Деякі хромосоми мають
2
ще й вторинну перетяжку, де розташовані гени, які відповідають за утвохроматиди
плече хромосоми
рення ядерець.
Кожна з хроматид містить по молеМал. 18.2. 1. Фотографія хромосоми,
ку
лі
ДНК з подібним набором спадкозроблена за допомогою електронвої
інфор
мації. Під час поділу клітини
ного мікроскопа. 2. Схема будови
хроматиди розходяться до дочірніх
хромосоми
104
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– нормальний
(дикий) тип

Ознаки
– жовтий колір тіла
– білий колір очей
– червоний колір очей
– малорозвинені крила
– зачаткові (рудиW
ментарні) крильця

Мал. 18.3. Генетичні карти хромосом дрозофіли

клітин, а в період між двома поділами – число хроматид знову подвоюється. Це відбувається завдяки здатності молекул ДНК до самоподвоєння.
Хромосоми, як вам відомо, містять гени – ділянки молекули ДНК, які
містять закодовану інформацію (генетичний код) про будову молекул
білка або РНК. Ділянку, яку займає певний ген у хромосомі, називають
локусом (від лат. локус – місце).
Визначення всіх локусів у складі хромосоми дало змогу створити генетичні карти хромосом організмів різних видів (мал. 18.3). На цих картах показаний порядок розташування і відносні відстані між генами в
певній хромосомі.
Для деяких організмів (наприклад, дрозофіли, кукурудзи) уже створені
повні генетичні карти всіх хромосом. Генетичні карти всіх 23 хромосом людини ще неповні. Вважають, що кількість генів людини, які визначають усі її
ознаки, сягає 30 000. Генетичні карти дають змогу дослідникам змінювати
спадкову інформацію різних організмів: видаляти одні гени, вбудовувати інші,
запозичені в особин свого або інших видів. Цим опікується особлива галузь
біології – генна, або генетична, інженерія.

 Особливості організації каріотипу різних організмів. Клітини кожного виду тварин, рослин, грибів мають певний набір хромосом. Сукупність
ознак хромосомного набору (кількість хромосом, їхня форма і розміри)
називають каріотипом (від грец. каріон – ядро горіха і типос – форма)
(мал. 18.4). Кожному виду притаманний свій особливий каріотип.

1

2

3

4

Мал. 18.4. Каріотипи різних тварин: 1 – щуки; 2 – курки; 3 – кішки;
4 – саламандри
105

Balan_86-09_Biolog_std-akdm_10ukr.indd 105

21.08.2010 13:13:10

Розділ II

Наприклад, у нестатевих клітинах мухиpдрозофіли всього 8 хромосом
(4 пари), людини – 46 (23 пари), у морських одноклітинних тварин –
радіолярій – до 1600.
Постійність каріотипу забезпечує існування видів. Особливий каріотип особин одного виду дає їм змогу паруватися між собою, залишати
життєздатних нащадків і зазвичай унеможливлює їхнє парування з особинами інших видів. Якщо ж таке парування і відбувається, то нащадки
або взагалі не народжуються, або ж вони нежиттєздатні чи нездатні до
розмноження.
Хромосомний набір ядра може бути гаплоїдним, диплоїдним або поліплоїдним. У гаплоїдному (від грец. гаплоос – поодинокий, плоос – кратний і ейдос – вигляд) наборі (його умовно позначають 1n) усі хромосоми
відрізняються одна від іншої за будовою. Натомість у диплоїдному (від
грец. диплоос – подвійний) наборі (2n) кожна хромосома має парну, подібну за розмірами та особливостями будови; їх називають гомологічними
(від грец. гомологіа – відповідність). Відповідно хромосоми, які не належать до певної пари, не гомологічні одна до одної.
Якщо ж кількість гомологічних хромосом перевищує дві, то такі хромосомні набори належать до поліплоїдних (від грец. поліс – численний):
триплоїдний (3n), тетраплоїдний (4n) тощо.
У роздільностатевих тварин і дводомних рослин в особин однієї зі статей
хромосоми однієї з пар різняться між собою, тоді як в особин іншої – вони
подібні. Це статеві хромосоми, які ще називають гетерохромосомами
(від грец. гетерос – інший). Хромосоми інших пар, які подібні у всіх
особин, називають нестатевими, або аутосомами (від грец. аутос – сам).
Так, у хромосомному наборі жінки – дві Хpхромосоми, а чоловіка – одна
Хpхромосома та одна Ypхромосома (мал. 18.5). Зрозуміло, якщо аутосоми
мають подібний набір генів, то в Хp та Ypхромосомах він різний.

Мал. 18.5. Каріотип людини (чоловіка)
106
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У мух і ссавців різні статеві хроСамка Самець
мосоми мають особини чоловічої
статі, а ось у метеликів, плазунів і
птахів, навпаки, – жіночої. У деяXX
XY
ких тварин особини різних статей
мають різну кількість хромосом.
людина
Так, самки коників (клас Комахи)
дрозофіла
мають 2 статеві хромосоми, тоді як
ХY
ХХ
самці – лише одну (мал. 18.6).
качка
У ядрах окремих клітин личинок двокрилих комах, деяких інфуXX
XO
коник
зорій та рослин (пшениця, цибуля
тощо) трапляються хромосоми велебджола
тенських розмірів, які в сотні разів
диплоїдний гаплоїдний
перевищують розміри звичайних.
(1n)
(2n)
Це відбувається тому, що в них
Мал. 18.6. Каріотипи особин різних
багатократно збільшена кількість
статей у певних груп тварин
молекул ДНК, інколи в 1000 разів,
що слугує видовою ознакою.
 Зміни каріотипу та його наслідки. Значення дослідження каріотипу.
Каріотип може змінюватись унаслідок мутацій. Мутантні особини (мутанти) часто нездатні схрещуватися з тими, які мають нормальний каріотип,
і залишати плодючих нащадків. Крім того, зміни хромосомного набору
можуть спричиняти різноманітні захворювання. Як приклад можна навести хворобу (синдром) Дауна. Ми вже згадували, що людина має 23 пари
хромосом. Кожній парі хромосом дослідники надали певний порядковий
номер, наприклад хромосоми 1pї пари, 2pї пари тощо (мал. 18.5). Якщо у
людини хромосом 21pї пари стає три (замість двох), у неї проявляється хвороба Дауна. У хворих на синдром Дауна порушується розумовий розвиток,
тривалість життя у них невелика (зазвичай не більше 30 років), розміри
голови зменшені, обличчя пласке, розріз очей косий тощо. Незважаючи на
ці вади, такі діти відрізняються доброзичливістю і слухняністю. Поява
третьої хромосоми у 8pй парі теж призводить до порушень, однак не таких
значних (косоокість, вкорочені пальці, збільшені розміри вух, носа,
незначна розумова відсталість та ін.). Трапляються мутації, коли кількість
хромосом не збільшується, а навпаки, зменшується. У людини зародки,
що мають хромосомний набір 44 аутосоми та лише одну Хpхромосому
(замість двох), розвиваються в жіночий організм зі значними порушеннями будови та життєвих функцій (укорочена шия з крилоподібною згорткою шкіри, порушення формування кісток, кровоносної системи, статеві
залози не розвинені). Отже, ступінь та характер порушень залежать від
того, в якій саме парі відбулися зміни кількості хромосом.
Таким чином, дослідження каріотипу людини має важливе значення
для діагностики її спадкових захворювань. Зокрема, вони дають змогу
діагностувати багато спадкових захворювань навіть на ранніх етапах розвитку (хворобу Дауна та інші). Будову каріотипу застосовують у систематиці організмів для розпізнавання близьких за будовою видів (так званих
видівpдвійників). Це пов’язане з тим, що в близьких видів хромосомні
набори завжди відрізняються або за кількістю хромосом, або за особли107
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1

2

Мал. 18.7. Китайський (1)
і даурський (2) хом’ячки

востями їхньої будови. За іншими
структурними ознаками видиp
двійники розрізнити дуже важко
або взагалі неможливо.
Так, два близькі види хом’яків
(китайський і даурський) дуже подібні
за будовою і відрізняються лише за
набором хромосом (відповідно 22 і 20 у
диплоїдному наборі) (мал. 18.7). Випадки видівZдвійників відомі серед комах,
земноводних, плазунів тощо.

Крім того, вивчення каріотипу дає змогу встановлювати ступінь історичної спорідненості між організмами. Адже чим подібніші каріотипи
двох видів, тим ці організми ближчі за походженням.
Ключові терміни та поняття. Хроматиди, каріотип, аутосоми, гете-

рохромосоми.

Коротко
про
головне

Кожна хромосома складається з двох хроматид, які сполучені між
собою в ділянці первинної перетяжки. Під час поділу клітини до
кінетохора приєднуються нитки веретена поділу.
Клітини кожного виду еукаріотів мають свій особливий набір
хромосом – каріотип.
Хромосоми, подібні за будовою і набором генів, називають гомологічними, а ті, що відрізняються за цими показниками, – негомологічними. Виняток становлять лише статеві хромосоми, які
у представників однієї зі статей кожного виду розрізняються за
розмірами і особливостями будови. Їх називають гетерохромосомами, на відміну від нестатевих – аутосом.
Каріотип може змінюватись унаслідок мутацій. Мутантні особини (мутанти) часто нездатні схрещуватися з особинами, які
мають нормальний каріотип, і залишати плодючих нащадків.
Дослідження каріотипу людини має важливе значення для діагностики її спадкових захворювань. Такі дослідження дають можливість виявити багато спадкових захворювань на ранніх етапах
ембріонального розвитку (хворобу Дауна та ін.).
Вивчення каріотипу має важливе значення в систематиці для
розпізнавання близьких за будовою видів (видівpдвійників).

Запи
итання для
само
оконтролю

1. Що таке
е каріотип?
каріо
отип
п? Чим
Чи
им він
н харак
ра
актери
ризуєть
зує
ється?
ся
я? 2. Які
Які бу
будова
а і
фу
ункціїї хромо
мосом?
сом
м? 3.. Що та
аке стате
еві і нестаттеві
еві ххро
ромо
ос
оми
и? 4. Я
кі
функції
теві
со
ми?
Які
хр
ромос
оми
и наз
иваю
ть гго
омол
огічн
ними
и? 5. Як
ке зна
аченн
я м
ає
хро
со
зи
ють
логічни
ми?
Яке
ня
має
до
ослідж
женн
я хром
осо
омногго
о наб
ору я
дра л
юдин
и та
а іншихх орга
анізміів?
досліджен
ня
мо
сом
бо
яд
лю
ни
ганізмів?
6. Чим відрі
ізняю
ться носії с
пад
дковогго
о ма
атеріал
лу пр
рокар
ріо
отів тта
а еукакавідрізня
ють
спад
теріалу
про
каріотів
ріо
отів?
ріотів?

Поміркуй
По
П
Пом
ом
те. Чому саме існування видів залежить від стабільності та специфічності їхніх каріотипів?
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Тема 1. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ ТА ЕУКАРІОТІВ
Мета: вивчити особбливості будови клітин
кліти
ин прокаріотів і еу
укаріотів;
кар
ріотів; навчитися
розпізнавати
и на схемах,
мах, постійних
постійни
их мікропрепаратах,
та
ах, мікро
мікрофотографіях
прокаріотичні
каріотич
чні та еукаріотичні
каріотичні кліти
кл
літини.
Обладнання і матеріали: мікрос
міікроскопи, пред
пр
редметні і накривні
риввні скель
скельця, пінцети,
скляні і дерев’яні па
палички, препарувальні
вальн
ні голки; постійні мікроп
мік
кропрепарати бактерій, епітелію роотової поорож
р нини, шкірки
шк
кірки цибулі, гіфів грибба
а мукора; електронно[мікроскопічні
рафії клітин
копіч
чні фотог
тогр
н бактерій, тварин,
рин
н, рос
роослин і грибів.
Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
2. При малому збільшенні мікроскопа на постійних мікропрепаратах
знайдіть клітини бактерій, грибів, рослин, тварин.
3. За відсутності постійних мікропрепаратів виготовте тимчасові:
а) стерилізованою скляною або дерев’яною паличкою зніміть з поверхні
зубів наліт навколо ясен, перенесіть його на предметне скло і накрийте
накривним скельцем;
б) виготовте препарат епітелію ротової порожнини в краплині слини,
для чого проведіть скляною паличкою по внутрішній поверхні щоки,
перенесіть мазок на предметне скло;
в) виготовте препарат шкірки м’ясистої луски цибулі, для чого перенесіть шкірку на предметне скло у краплину води та накрийте
накривним скельцем;
г) зберіть зі шматка хліба або овочів цвіль білого кольору – грибницю
мукора; розмістіть її на предметному склі та накрийте накривним
скельцем.
4. Розгляньте при великому збільшенні мікроскопа клітини бактерій,
грибів, рослин і тварин. Порівняйте особливості їхньої будови.
5. Роздивіться електронноpмікроскопічні фотографії клітин бактерій,
грибів, рослин і тварин. Знайдіть клітинну стінку, плазматичну мембрану, ядро, ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, мітохондрії,
пластиди, вакуолі.
6. Зробіть висновки.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯВИЩ ПЛАЗМОЛІЗУ
ТА ДЕПЛАЗМОЛІЗУ В КЛІТИНАХ РОСЛИН
(виконують учні академічного рівня навчання)
Мета: спостерігати рух цитоплазми в клітинах
на
ах рослин; досліди
дослідити явища
плазмолізу і деплазмолізу.
теріали:
пред
нак
Обладнання і матер
ріали: світлові мікрос
мікрооскопи, пр
редметні і н
акривні скельця,
пінце
ти, пре
парувальні
ки, фільт
руваль
ний папір,
тиль
ована во
да, 9 %[й
пінцети
препарув
вальні гол
голки
фільтрув
валь
альний
па
апір,
пір дис
дистил
тил
лььована
вода
%й
водний розчин хлоориду натрію, м’ясиста
та луска ци
цибулі або лис
ли
исток елодеї.
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Розділ II
Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
2. Виготовте тимчасовий мікропрепарат живих клітин шкірки соковитої
луски цибулини або листка елодеї, помістіть їх у краплину води на
предметне скло і накрийте накривним скельцем.
3. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа, виберіть
ділянку із живими клітинами. При великому збільшенні мікроскопа
простежте за рухом цитоплазми і хлоропластів (за необхідності підігрійте препарат до +38…40 С, вводячи під накривне скло теплу воду).
4. Замініть воду під накривним скельцем розчином хлориду натрію: з
одного боку скельця введіть розчин хлориду натрію, а з іншого (для
видалення води зpпід накривного скельця) прикладіть фільтрувальний папір. Простежте за явищем плазмолізу – відшаруванням цитоплазми від клітинної стінки.
5. Після завершення процесу плазмолізу замініть розчин хлориду
натрію під накривним скельцем на дистильовану воду. Для цього з
одного боку накривного скельця введіть дистильовану воду, а з іншого, щоб видалити розчин хлориду натрію, прикладіть фільтрувальний папір. Простежте за явищем деплазмолізу – відновленням об’єму
цитоплазми.
6. Зробіть висновки.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

МІКРОСКОПІЧНА ТА УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНА БУДОВА ЯДРА
(виконують учні академічного рівня навчання)
Мета: ознайомитися
ся з особливостями бу
удови ядра
ра;
а; навчитися
я розпізнавати на
схемах, постійних
пост
тійних мікропрепаратах,
тах, мікрофо
фотографіях
х структури ядер.
Обладнання, матеріали
тер
ріали та об’єкти досліджен
до
ослідження: мікроскоопи, предметні і
ки,
накривні скельця,, препарувальні голки
и, пінцети;
ти
и; фільтруваль
ва
альний папір; елоцекліти
дея, постійні мікроп
мікр
ропрепарати яйцекліт
тини.
Хід роботи

1. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте постійний мікропрепарат яйцеклітини.
2. Знайдіть на препараті великі кулясті
яйцеклітини, оточені дрібними фолікулярними клітинами, що мають видовжені ядра, забарвлені в синьоpфіалковий колір.
3. Зверніть увагу на цитоплазму
яйцеклітини, забарвлену в рожевий
колір.
4. Знайдіть велике ядро, розташоване в
центрі клітини.
5. Зверніть увагу на численні ядерця
різного розміру всередині ядра, забарвМікроскопічна будова ядра
лені в темноpфіалковий колір.
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Тема 1. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро

6. Замалюйте яйцеклітину жаби, зазначивши на малюнку її оболонку,
цитоплазму, ядро, ядерця.
7. Розгляньте електронноpмікроскопічні фотографії ядра та знайдіть
окремі деталі будови.
8. Зробіть висновки.

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
І. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ПРАВИЛЬНУ

1. Зазначте сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана:
а) білки і вуглеводи; б) вуглеводи і ліпіди; в) білки і ліпіди; г) ліпіди і мінеральні
солі.
2. Вкажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу: а) бактерії; б) гриби;
в) рослини; г) тварини.
3. Назвіть організми, до складу клітинної оболонки яких входить глікокалікс:
а) бактерії; б) гриби; в) рослини; г) тварини.
4. Зазначте сполуки, з яких переважно складаються хромосоми: а) білки і ліпіди;
б) білки і ДНК; в) білки і РНК; г) ліпіди і РНК.
5. Назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»: а) Р. Гук; б) Т. Шванн;
в) М. Шлейден; г) Р. Вірхов.
6. Укажіть, як ще називають статеві хромосоми: а) політенні; б) негомологічні;
в) аутосоми; г) гетерохромосоми.
ІІ. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ

1. Назвіть організми, в клітинах яких є вегетативні й генеративні ядра: а) дріжджі; б) улотрикс; в) форамініфери; г) інфузорії.

2. Назвіть клітини, які не мають ядер: а) еритроцити більшості ссавців; б) клітини
епітелію; в) лейкоцити; г) тромбоцити ссавців.

3. Назвіть організми, клітини яких не мають ядер: а) ціанобактерії; б) пеніцил;
в) мукор; г) кишкова паличка.

4. Назвіть структури, які трапляються всередині ядра: а) субодиниці рибосом;
б) нитки хроматину; в) пластида; г) мітохондрії.

5. Назвіть механізми пасивного транспорту речовин у клітину: а) дифузія;
б) зміна просторової структури білків, які проходять через мембрану; в) калієвоZ
натрієвий насос; г) фагоцитоз.
6. Назвіть властивості плазматичної мембрани: а) напівпроникність; б) здатність
до самооновлення; в) жорсткість; г) здатність синтезувати власні білки.
7. До складу підмембранного комплексу клітини інфузорії входить: а) гклікокалікс; б) пелікула; в) клітинна стінка; г) цитоскелет.
III. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

1. Визначте приналежність хромосом до тих чи інших типів:
Типи хромосом
А
Б
В
Г

Подібні за розмірами та будовою
Відрізняються за розмірами та будовою
Статеві
Нестатеві

Назви хромосом
1
2
3
4
5

Гетерохромосоми
Аутосоми
Політенні
Гомологічні
Негомологічні
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Розділ II
2. Визначте відповідність органел і структур клітини групам організмів, у яких
вони трапляються:
Групи організмів
А
Б
В
Г

Еритроцити більшості ссавців
Ціанобактерії
Клітини шкірки рослин
Клітини інфузорій

Органели та структури
1 Ядра не диференціюються на вегетативні
та генеративні
2 Відсутність ядра в дозрілих клітинах
3 Нуклеоїд
4 Ядра вегетативні та генеративні
5 Ситоподібні пластинки

3. Установіть відповідність між прізвищами учених та їхнім внеском у розвиток
цитології:
Прізвища учених
А
Б
В
Г

Р. Гук
А. ван Левенгук
Т. Шванн
І. Мечников

Внесок у розвиток цитології
1
2
3
4
5

Відкрив явище фагоцитозу
Відкрив явище піноцитозу
Запропонував термін «клітина»
Відкрив і описав клітини бактерій
Заклав основи клітинної теорії

IV. ЗАПИТАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ

1. Як відсутність ядра впливає на властивості клітини? Відповідь обґрунтуйте.
2. Чим можна пояснити, що деякі еукаріотичні клітини позбавлені ядра? Наведіть
приклади таких клітин.

3. Яке значення має вивчення каріотипів організмів для систематики? Відповідь
обґрунтуйте.

4. Що спільного та відмінного є між спадковим матеріалом клітин прокаріотів та еукаріотів?

5. Що спільного та відмінного є між процесами піноцитозу та фагоцитозу? Клітини
яких організмів можуть здійснювати ці процеси?

6. Який зв’язок існує між надходженням води в клітину та підтриманням її форми?
Відповідь обґрунтуйте.

7. Що спільного й відмінного в будові та хімічному складі поверхневого апарату клітин
рослин і грибів?
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Тема 2. Цитоплазма клітин

ТЕМА
Т
ЕМА 2.
2. ЦИТОПЛАЗМА КЛІТИН
будова і функції цитоплазми;
будова та функції одномембранних і двомембранних
органел;
гіпотези походження еукаріотичних клітин та окремих
їхніх органел;
значення двомембранних органел у синтезі речовин
і перетворенні енергії в клітині, забезпеченні позаядерної спадковості.

§ 19.

ЦИТОПЛАЗМА.
КЛІТИННІ ВКЛЮЧЕННЯ

Пригадайте: які основні компоненти клітин еукаріотів вам відомі? Яке явище
називають цитозом? Дайте визначення поняттям «золь» і «гель».

Як вам відомо, внутрішній вміст клітини, за винятком ядра, називають
цитоплазмою. Її основою є неоднорідний колоїдний розчин – цитозоль, або
гіалоплазма, в якому розміщені різноманітні органели, включення та цитоскелет. Цитоплазма як внутрішнє середовище клітини характеризується
відносною сталістю будови та властивостей.
 Цитозоль і його функції. Цитозоль (від грец. китос – клітка та нім.
золь – колоїдний розчин), або гіалоплазма (від грец. гіалос – скло та плазма –
виліплене, сформоване), – частина цитоплазми, що становить собою безбарвний водний розчин органічних і неорганічних речовин. З органічних сполук
у цитозолі є білки, амінокислоти, моно-, оліго- та полісахариди, ліпіди, різні
типи РНК тощо, а з неорганічних – катіони металів (зокрема, Ca2+, K+), аніони
карбонатної та ортофосфатної кислот, Cl– та ін. У цитозолі між структурами
цитоскелета розташовані різноманітні органели та клітинні включення.
Цитозоль може перебувати в рідкому (золь) або драглистому (гель) станах. Так, у клітинах тварин зовнішній шар цитоплазми (ектоплазма), розташований під плазматичною мембраною, прозорий і щільний. Натомість її
внутрішній шар (ендоплазма) меншої густини, містить різноманітні органели і включення. Ці два шари можуть переходити один в інший, що спостерігають, наприклад, в амеб під час утворення несправжніх ніжок (мал. 19.1).
Таким чином, перехід цитозолю з одного стану в інший забезпечує амебоїдний рух клітин, а також процеси ендо- та екзоцитозу. Пригадайте: ендоцитоз – поглинання клітинами твердих часток і розчинів сполук; екзоцитоз –
це виведення з клітини певних речовин (наприклад, гормонів або ферментів).
Фізичний стан цитозолю впливає на швидкість перебігу біохімічних
процесів: чим він густіший, тим повільніше відбуваються хімічні реакції.
Важливим показником цього стану є концентрація в цитозолі йонів Гідрогену (рН), від якої, зокрема, залежить активність певних ферментів.
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Мал. 19.1. Схематична будова клітини амеби: 1 – шар ектоплазми; 2 – шар
ендоплазми; 3 – травні вакуолі; 4 – ядро; 5 – скоротлива вакуоля; 6 – псевдоподія (стрілки на малюнку вказують напрямок руху цитоплазми)

Внутрішнє середовище клітини об’єднує в єдину функціональну систему всі клітинні структури, забезпечуючи їхню взаємодію. У цитозолі
відбуваються транспорт і частина процесів обміну речовин (наприклад,
послідовні реакції безкисневого розщеплення глюкози – гліколізу), синтез
білків, необхідних для побудови органел і підтримання життєдіяльності.
Цитозоль перебуває в постійному русі. Ви можете самостійно спостерігати за цим явищем, увівши до живої клітини забарвлені сполуки під час
виконання лабораторної роботи № 8.
 Клітинні включення, на відміну від органел, є непостійними компонентами клітини. Вони можуть з’являтися та зникати в процесі життєдіяльності клітини. Зазвичай це запасні речовини. Клітинні включення
містяться в цитоплазмі або вакуолях рослинних клітин у розчиненому
(краплини) або твердому (кристали, волоконця, зерна тощо) станах
(мал. 19.2). Наприклад, крохмаль, накопичуючись у безбарвних пластидах (лейкопластах), зрештою розриває їх і потрапляє в цитоплазму, де
зберігається у вигляді зерен. У клітинах рослин також можуть накопичуватися білкові гранули або рідкі жири (насіння арахісу та ін.). У клітинах
грибів, тварин і людини запасається полісахарид глікоген (у вигляді зерен
або волоконець), різні ліпіди і білки (наприклад, «жовток» яйцеклітин).
У цитоплазмі можуть накопичуватись і нерозчинні продукти обміну:
солі сечової кислоти, кристали щавлевооцтового кальцію (у щавлю, бегонії та ін.). Під дією ферментів більшість клітинних включень розпадається
на сполуки, які залучаються до процесу обміну речовин. Вони можуть використовуватися клітиною в процесі росту, рослинами – під час цвітіння,
дозрівання плодів тощо.
У деяких одноклітинних тварин є особливі внутрішньоклітинні
структури, які виконують опорну функцію. Як і включення, це конструкції певної форми, розташовані в гіалоплазмі і не обмежені мембранами. Наприклад, у гіалоплазмі паразитичних одноклітинних тварин –
лямблій – є опорний стрижень, який складається з органічної речовини
(мал. 19.3). Раніше ми згадували, що в морських одноклітинних тварин –
радіолярій – капсула з органічної речовини поділяє цитоплазму на
зовнішню і внутрішню частини, властивості яких дещо розрізняються. Крім того, ці тварини мають внутрішньоклітинний скелет
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Мал. 19.2. Клітинні включення: 1 – зерна крохмалю з клітин бульб картоплі; 2 – кристали
щавлевооцтового калію в клітинах бегонії; 3 – білкові включення в клітині зернівки пшениці;
4 – краплини жиру в клітині інфузорії-туфельки

Мал. 19.3. Клітина лямблії: 1 – опорний стрижень;
2 – ядра; 3 – джгутики

химерного вигляду (у вигляді дірчастих куль, вкладених одна в іншу,
корон тощо), який складається з SiO2 або SrSO4.
Ключові терміни та поняття. Цитозоль, або гіалоплазма, клітинні

включення.
Внутрішній вміст клітини, за винятком ядра, називають цитоплазмою. Її основою є неоднорідний колоїдний розчин –
цитозоль, або гіалоплазма.
Цитозоль – прозорий розчин органічних і неорганічних речовин. У ньому розташовані різноманітні органели, які взаємодіють між собою, а також клітинні включення.
Цитозоль може перебувати в рідкому (золь) або драглистому
(гель) стані. Фізичний стан цитозолю впливає на швидкість
перебігу біохімічних процесів. Цитозоль як внутрішнє
середовище клітини об’єднує в єдину функціональну біологічну систему всі клітинні структури і забезпечує їхню
взаємодію.
Клітинні включення – непостійні компоненти клітини: вони
то виникають, то зникають у процесі її життєдіяльності. Це
насамперед запасні речовини.

Запи
итання для
само
оконтролю

Коротко
про
головне

1. Що таке
таке цитоплазма?
цитоп
плазм
ма? 2.
2. Який
Яки
ий склад
скл
лад і функції
функц
ції цитозолю?
ци
итозол
лю? 3.
3. У яких
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Поміркуйте.
По
П
Пом
ом
Як різні склад і стани цитозолю забезпечують його функції?
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§ 20.
Пригадайте:

ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

які органели оточені однією мембраною? Яка будова сперматозоїда людини? Які особливості будови кутикули членистоногих?
Які вакуолі трапляються в клітинах рослин і тварин? Що таке
піноцитоз і фагоцитоз?

Ви вже знаєте, що в клітинах еукаріотів є органели, обмежені однією
мембраною. З них ми розглянемо ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі та пероксисоми.
• Ендоплазматична сітка (мал. 20.1) становить собою систему порожнин
у вигляді мікроскопічних канальців та їхніх потовщень (так званих
цистерн). Діаметр канальців становить 50–100 нм, а цистерн – до 1000 нм і
більше. Вони обмежені мембраною та сполучаються між собою. Розрізняють
два різновиди ендоплазматичної сітки: зернисту та незернисту.
Зерниста (гранулярна) ендоплазматична сітка дістала свою назву
тому, що на її мембранах розташовані рибосоми. На мембранах незернистої (агранулярної) ендоплазматичної сітки рибосоми відсутні.
Обидва різновиди ендоплазматичної сітки мають тісні просторові
зв’язки; зокрема, їхні мембрани можуть безпосередньо переходити одна в
іншу.
Одна з основних функцій зернистої ендоплазматичної сітки – забезпечення транспорту білків по клітині. Частина синтезованих у клітині білків
використовується для її власних потреб, а частина виводиться за межі
клітини (мал. 20.2). Білки синтезуються за участі рибосом, які можуть
розташовуватися в цитозолі та на поверхні зернистої едоплазматичної сітки. У її порожнинах білки набувають притаманної їм просторової конформації, до них можуть приєднуватися небілкові компоненти. Синтезовані

1

2

Мал. 20.1. Ендоплазматична сітка: 1 – зерниста; 2 – незерниста
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білки використовуються для побудови плазматичної мембрани та зовнішньої мембрани оболонки ядра в період
між поділами клітини.
На мембранах незернистої ендоплазматичної сітки синтезуються
ліпіди, вуглеводи, певні гормони, що
4
можуть накопичуватися в її порожнинах. У цих порожнинах (напри3
2
клад, у клітинах печінки) накопичу1
ються і знешкоджуються деякі
отруйні сполуки. Крім того, порожнини сітки м’язових клітин, нейронів, залозистого епітелію слугують
внутрішньоклітинним депо (місцем
зберігання) йонів Кальцію. Це має
важливе значення для функціонування м’язових волоконець: під час їхнього скорочення концентрація йонів
комплекс
Кальцію різко підвищується, а під
Гольджі
час розслаблення – знижується.
Ендоплазматична сітка функціонально пов’язана з комплексом Гольядро
джі. Комплекс, або апарат, Гольджі
(названий так на честь італійського
вченого К. Гольджі, який відкрив цю Мал. 20.2. Білки утворюються на
органелу) – одна з універсальних ор- мембранах ендоплазматичної сітки,
ганел клітин еукаріотів. Її основною а потім усередині оточених мембраною
структурною одиницею слугує дик- пухирців (1) відокремлюються (2) і
прямують до комплексу Гольджі (3)
тіосома – скупчення одномембранних пласких цистерн (мал. 20.3). Поруч з ними розташовані пухирці та
канальці. До одного з полюсів кожної із цистерн постійно надходять
пухирці, які відокремлюються від ендоплазматичної сітки і містять речовини, що там утворилися. Зливаючись із цистернами комплексу Гольджі,
ці пухирці віддають їм свій вміст. З іншого полюса цистерн відокремлюються пухирці, наповнені різними
речовинами (див. мал. 20.2, 4).
диктіосома
Функції комплексу Гольджі різноманітні. Насамперед у цій органелі
накопичуються і певним чином
змінюються деякі сполуки (наприклад, білки можуть сполучатися
з вуглеводами або ліпідами). Речовини, які надійшли до цистерн
комплексу Гольджі, сортуються за
хімічним складом і призначенням.
Відсортовані молекули переходять з
одних цистерн до інших і згодом у ви- Мал. 20.3. Комплекс Гольджі (фогляді пухирців, оточених мембраною, тографію зроблено за допомогою
електронного мікроскопа)
відокремлюються від цієї органели.
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процес фагоцитозу

сполуки, які
мають бути
виведені з клітини
утворення
травної
вакуолі
КГ

лізосома,
утворена КГ

цистерна з
білками прямує
від ЕПС до КГ

ліпіди, що
утворилися на
незернистій
ЕПС

ядро

зерниста
ендоплазматична
сітка (ЕПС)

Мал. 20.4. Схема, що ілюструє функції комплексу Гольджі (КГ)

Відокремлені пухирці транспортуються за допомогою мікротрубочок
до різних частин клітини, де можуть передавати свій вміст іншим органелам, або, зливаючись із плазматичною мембраною, видаляють його з
клітини (мал. 20.4). Отже, одна з основних функцій комплексу Гольджі –
накопичення, хімічні зміни і пакування в пухирці синтезованих речовин.
У цистернах комплексу Гольджі синтезуються деякі полісахариди.
Вони можуть сполучатися з білками, що надійшли із зернистої ендоплазматичної сітки. У рослинних клітинах у комплексі Гольджі утворюються
структурні компоненти клітинної стінки, а в клітинах членистоногих –
хітиновмісної кутикули, яка утворює зовнішній скелет.
Завдяки комплексу Гольджі в голівці сперматозоїдів утворюється списо- або чашоподібний утвір – акросома (від грец. акрон – верхівка). Ви
пам’ятаєте, що ця органела містить ферменти, які розчиняють оболонку
яйцеклітини під час запліднення. Скоротливі вакуолі прісноводних одноклітинних тварин і водоростей також формуються з комплексу Гольджі.
Ця органела бере участь і в побудові плазматичної мембрани.
Комплекс Гольджі бере участь у формуванні лізосом, які у вигляді
пухирців, оточених мембраною, відокремлюються від цієї органели
(мал. 20.4).
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Мал. 20.5. Травна вакуоля (1), в якій перетравлюються мітохондрія (2)
та пероксисома (3), термін життя яких вичерпано

• Лізосоми (від грец. лізіс – розчинення) – органели, які мають вигляд
мікроскопічних оточених мембраною пухирців діаметром 100–180 нм.
Вони містять ферменти, здатні розщеплювати ті чи інші сполуки (білки,
вуглеводи, ліпіди тощо). У клітині можуть бути різні види лізосом, які відрізняються особливостями будови і функціями.
Одні з лізосом, зливаючися з піноцитозними або фагоцитозними пухирцями, беруть участь у формуванні травних вакуоль (див. мал. 20.4).
При цьому активуються ферменти і вміст вакуолі перетравлюється.
Таким чином, лізосоми забезпечують процеси внутрішньоклітинного
травлення. Лізосоми іншого типу беруть участь у перетравленні окремих
частин клітини (мал. 20.5), цілих клітин або їхніх груп. Вважають, що ці
лізосоми знищують дефектні органели, ушкоджені або мертві клітини,
руйнують личинкові органи комах, земноводних (наприклад, хвости та
зябра пуголовків безхвостих амфібій) тощо.
Лізосоми можуть наближатися до плазматичної мембрани та виводити
свій вміст – ферменти – назовні. Наприклад, у гриба нейроспори у такий
спосіб забезпечуються процеси позаклітинного травлення.
• Вакуолі (від лат. вакуус – порожній) – органели клітини, які мають
вигляд порожнин, оточених мембраною і заповнених рідиною. Розрізняють різні види вакуоль. Про утворення травних вакуоль, у яких перетравлюються сполуки і мікроорганізми, що надходять у клітину, ми вже
згадували.
Вакуолі рослинних клітин утворюються з пухирців, які відокремлюються від ендоплазматичної сітки. Згодом дрібні вакуолі зливаються в
більші, які можуть охоплювати майже весь об’єм цитоплазми. Вони заповнені клітинним соком – водним розчином органічних і неорганічних
сполук. Вакуолі підтримують певний рівень внутрішньоклітинного
тиску (тургору), забезпечуючи збереження форми клітин, містять запасні
поживні речовини, кінцеві продукти обміну або пігменти. Червоні, сині,
жовті тощо пігменти, розчинені у клітинному соку, зумовлюють забарвлення певних типів клітин і частин рослин у цілому (наприклад, плодів
вишні, коренеплодів редису, пелюсток квітів тощо). Через мембрани
вакуоль речовини переміщуються із цитозолю в їхню порожнину і навпаки.
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Мал. 20.6. Скоротливі
вакуолі інфузорії-туфельки: 1 – скоротливі пухирці; 2 – радіальні канали

У клітинах прісноводних одноклітинних тварин і водоростей є скоротливі вакуолі – вкриті
мембраною пухирці, здатні змінювати об’єм,
виводячи свій вміст назовні. Це пов’язано з тим,
що в прісній воді концентрація солей значно
нижча, ніж у цитоплазмі. Тому згідно з фізичними законами вода з навколишнього середовища надходить до клітини, підвищуючи тиск
усередині неї. Надлишок рідини накопичується
в скоротливій вакуолі. Стінка вакуолі стискається завдяки скоротливим білкам, які входять
до її складу, і випорскує рідину назовні клітини. Таким чином, скоротливі вакуолі регулюють
внутрішньоклітинний тиск, виводячи надлишок
води з клітини і запобігаючи її руйнуванню.
Крім того, ці органели забезпечують виведення
деяких розчинних продуктів обміну речовин.
Діяльність скоротливої вакуолі має значення й
для газообміну, оскільки сприяє надходженню
до клітини води з розчиненим киснем і виведенню вуглекислого газу.
Найскладнішу будову скоротливих вакуоль
мають інфузорії. Наприклад, в інфузоріїтуфельки (мал. 20.6) вакуоля складається зі
скоротливого пухирця (резервуару), який відкривається назовні отвором – порою. У пухирець впадають довгі тоненькі радіальні канальці, до яких надходять водні розчини із
цитоплазми. Спочатку скорочуються стінки канальців, проштовхуючи рідину до резервуару.
Через певний час скорочується наповнений
резервуар, викидаючи вміст через пору.

• Пероксисоми (від грец. пери – навколо, лат. окси – Оксиген та грец.
сома – тіло), або мікротільця (мал. 20.7), – органели кулястої форми,
оточені однією мембраною, діаметром близько 0,3–1,5 мкм. Пероксисоми
виявлені в різних організмів: одноклітинних і
багатоклітинних тварин, дріжджів, вищих рослин, водоростей. Ці органели часто розташовані
поблизу мембран ендоплазматичної сітки, мітохондрій, пластид. У них містяться різноманітні
ферменти, зокрема ті, що забезпечують перетворення жирів на вуглеводи або здатні розщеплювати токсичний для клітини гідроген пероксид
Н2О2 до кисню та води. У рослин пероксисоми
беруть участь у процесах поглинання кисню під
час світлової фази фотосинтезу.
Тривалість існування однієї пероксисоми
Мал. 20.7. Одномембранна незначна – лише 5–6 діб. Нові пероксисоми
органела – пероксисома
утворюються внаслідок поділу.
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Ключові терміни та поняття. Ендоплазматична сітка, комплекс

Гольджі, акросома, лізосоми, пероксисоми.
У клітинах еукаріотів є органели, оточені однією мембраною:
ендоплазматична сітка, комплекс, або апарат, Гольджі, лізосоми, вакуолі, пероксисоми.
Ендоплазматична сітка – система порожнин у вигляді мікроскопічних канальців та їхніх потовщень. Розрізняють два її
різновиди: зернисту та незернисту. Зерниста ендоплазматична сітка на своїх мембранах має рибосоми, одна з її функцій –
участь у біосинтезі білків. На мембранах незернистої ендоплазматичної сітки рибосом немає, і на них синтезуються
ліпіди, вуглеводи, деякі гормони.
Комплекс Гольджі включає диктіосому – скупчення пласких
цистерн, поруч з якими розташовані пухирці та канальці.
Функції комплексу Гольджі: накопичення, хімічні зміни і
пакування в пухирці синтезованих речовин. Крім того, ця
органела забезпечує синтез деяких полісахаридів та бере участь
у формуванні лізосом, акросом, скоротливих вакуоль.
Лізосоми – мікроскопічні пухирці, що містять ферменти,
здатні розщеплювати різні сполуки, забезпечуючи процеси
внутрішньоклітинного травлення. Одні лізосоми, зливаючись
із піноцитозними або фагоцитозними пухирцями, беруть
участь у формуванні травних вакуоль, інші – у перетравленні
окремих компонентів клітин, цілих клітин або їхніх груп.
Вакуолі – порожнини, оточені мембраною і заповнені рідиною.
У травних вакуолях перетравлюються поживні речовини та
мікроорганізми, що надходять у клітину. Вакуолі рослинних
клітин заповнені клітинним соком, їхні функції: підтримання
внутрішньоклітинного тиску, накопичення запасних поживних речовин, продуктів обміну, пігментів тощо. Скоротливі
вакуолі присутні в клітинах прісноводних одноклітинних тварин і водоростей. Вони регулюють внутрішньоклітинний тиск,
виводячи назовні зайву рідину разом із розчинними продуктами
обміну.
Пероксисоми, або мікротільця, – органели кулястої форми,
які вміщують ферменти, зокрема ті, що забезпечують перетворення жирів на вуглеводи та розщеплення гідроген
пероксиду.
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У чому полягають функціональні зв’язки між окремими одномембранними органелами клітин?
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§ 21.
Пригадайте:

ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ:
МІТОХОНДРІЇ ТА ПЛАСТИДИ

які функції хлоропластів? Які види пластид ви знаєте? Які організми називають анаеробами? Що таке АТФ? Які особливості
будови клітин різних рослинних тканин?

Мітохондрії та пластиди – органели клітин еукаріотів, поверхневий
апарат яких складається з двох мембран, розділених міжмембранним простором. Вони просторово не пов’язані з іншими органелами. Ці органели
беруть участь в енергетичному обміні.
• Мітохондрії (від грец. мітос – нитка і хондріон – зерно) – органели
клітин більшості видів рослин, грибів і тварин. Їх немає лише в деяких
одноклітинних еукаріотів, які мешкають у безкисневому середовищі, –
анаеробів. Мітохондрії слугують своєрідними клітинними «генераторами
енергії». Вони мають вигляд кульок, паличок, інколи розгалужених ниток (завдовжки 0,5–10 мкм і більше). Число цих органел у клітинах різних
типів може коливатися від 1 до 100 000 і більше. Воно залежить від того,
наскільки активно відбуваються процеси обміну речовин і перетворення
енергії. Так, клітина значних розмірів амеби Хаос містить до 500 000 мітохондрій, тоді як у дрібній клітині паразитичних джгутикових – трипаносом (збудників сонної хвороби людини) є лише одна велетенська
розгалужена мітохондрія.
Зовнішня мембрана мітохондрії гладенька, а внутрішня – утворює
вгини всередину органели – кристи (мал. 21.1). Кристи мають вигляд дисІ

4

3

2

1

5

ІІ

Мал. 21.1. Будова мітохондрії: І – фотографія, зроблена за допомогою електронного мікроскопа; ІІ – схема будови: 1 – зовнішня мембрана; 2 – внутрішня
мембрана; 3 – кристи; 4 – міжмембранний простір; 5 – матрикс
122
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коподібних, трубчастих чи пластинчастих утворів, що часто розгалужуються. На поверхні крист, що межує з
внутрішнім середовищем мітохондрії, є
особливі грибоподібні білкові утвори –
АТФ-соми (від грец. сома – тіло)
(мал. 21.2). Вони містять комплекс ферментів, необхідних для синтезу АТФ.
Внутрішній простір мітохондрій
заповнений напіврідкою речовиною –
матриксом. Там містяться рибосоми,
молекули ДНК, іРНК, тРНК тощо та
синтезуються білки, що входять до складу внутрішньої мембрани.
Основна функція мітохондрій – синтез АТФ. Цей процес відбувається за рахунок енергії, яка вивільняється під час
окиснення органічних сполук. Початкові реакції відбуваються в матриксі, а наступні, зокрема синтезу АТФ, – на внутрішній мембрані мітохондрій.

2

1

Мал. 21.2. Схема будови АТФ-соми –
структури, до складу якої входять ферменти, що забезпечують
синтез молекул АТФ: 1 – АТФсома; 2 – внутрішня мембрана
мітохондрії

• Пластиди (від грец. пластидес –
виліплений, сформований) – органели клітин рослин і деяких одноклітинних тварин (наприклад, евглени зеленої). Відомо три типи пластид – хлоропласти, хромопласти, лейкопласти, які різняться за забарвленням,
особливостями будови та функціями.
Хлоропласти (від грец. хлорос – зелений) – пластиди, зазвичай забарвлені в зелений колір завдяки наявності пігменту хлорофілу. Але в клітинах певних груп водоростей (червоних, бурих тощо) їхній колір може бути
іншим. Це пояснюється тим, що в них, крім хлорофілу, є й інші пігменти –
червоні, жовті, бурі та ін.
Як і в мітохондрій, зовнішня мембрана хлоропластів гладенька, а
внутрішня утворює вирости, що можуть від неї відокремлюватись
(мал. 21.3). Строма – речовина, що заповнює внутрішній простір хлоропласта. З внутрішньою мембраною пов’язані структури – тилакоїди. Це
пласкі цистерни, оточені однією мембраною. Великі тилакоїди розташовані поодиноко, а дрібніші – зібрані в грани, що нагадують стоси монет. У
тилакоїдах містяться основні (хлорофіли) та допоміжні (каротиноїди) пігменти, а також усі ферменти, необхідні для здійснення фотосинтезу. У
стромі хлоропластів є молекули ДНК, різні типи РНК, рибосоми, зерна
запасного полісахариду (переважно крохмалю).
Основна функція хлоропластів – здійснення фотосинтезу. Крім того,
у них, як і в мітохондріях, на мембрані тилакоїдів є АТФ-соми (див.
мал. 21.2) та відбувається синтез АТФ. Також у хлоропластах синтезуються деякі ліпіди, білки мембран тилакоїдів, ферменти, які забезпечують
реакції фотосинтезу.
Лейкопласти (від грец. лейкос – безбарвний) – безбарвні пластиди різноманітної форми, в яких запасаються деякі сполуки (крохмаль, білки
тощо). На відміну від хлоропластів, у лейкопластів внутрішня мембрана
123
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Мал. 21.3. Внутрішня будова хлоропласта: І. Фотографія, зроблена за допомогою
електронного мікроскопа. ІІ. Схема будови: 1 – строма; 2 – грани тилакоїдів;
3 – зовнішня мембрана; 4 – внутрішня мембрана

може утворювати лише нечисленні тилакоїди. У стромі лейкопластів
містяться рибосоми, ДНК, різні типи РНК, а також ферменти, які забезпечують синтез і розщеплення запасних речовин (крохмалю, білків тощо).
Лейкопласти можуть бути повністю заповнені зернами крохмалю.
Хромопласти (від грец. хроматос – колір, фарба) – пластиди, забарвлені в різні кольори (наприклад, жовтий, червоний, фіолетовий).
Забарвлення цим пластидам надають різні пігменти (переважно каротиноїди), які в них накопичуються. Оскільки хлорофіл у них відсутній,
зеленого забарвлення вони не мають. Хромопласти надають певного
забарвлення пелюсткам квіток, плодам, листкам та іншим частинам рослин. Внутрішня система мембран у хромопластах відсутня або ж утворена
окремими тилакоїдами.
• Зв’язки між пластидами різних типів. Пластиди різних типів мають
спільне походження: усі вони виникають з первинних пластид клітин
твірної тканини – дрібних (до 1 мкм) пухирців, оточених двома мембранами (мал. 21.4). Крім того, пластиди одного типу здатні перетворюватися
на пластиди іншого (мал. 21.5). Так, на світлі в первинних пластидах
формується внутрішня система мембран, синтезується хлорофіл і вони
перетворюються на хлоропласти. Те саме характерно і для лейкопластів,
які здатні перетворюватися на хлоропласти або хромопласти. Під час
старіння листків, стебел, дозрівання плодів у хлоропластах може руйнуватися хлорофіл, спрощується будова внутрішньої мембранної системи і вони перетворюються на хромопласти. Хромопласти є кінцевим
етапом розвитку пластид: на пластиди інших типів вони не перетворюються.
124
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Мал. 21.4. Схема утворення пластид: 1 – первинна пластида;
2 – лейкопласт; 3 – хлоропласт; 4 – хромопласт

4
3
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Мал. 21.5. Схема взаємопереходів одних пластид в інші: 1 – первинна пластида;
2 – хлоропласт; 3 – лейкопласт; 4 – хромопласт

• Автономія мітохондрій і хлоропластів у клітині. Хлоропласти та
мітохондрії, на відміну від інших органел, характеризуються певною
мірою незалежним (автономним) функціонуванням від інших частин
клітини. Чим це зумовлене? По-перше, ці органели містять власну спадкову інформацію – кільцеву молекулу ДНК, яка нагадує молекулу ДНК з
ядерної зони клітин прокаріотів. По-друге, мітохондрії і пластиди мають
апарат, який здійснює синтез власних білків (рибосоми, а також усі види
РНК). До того ж, на відміну від інших органел, мітохондрії та пластиди не
виникають з інших мембранних структур клітини, а розмножуються
поділом.
Молекули ДНК у мітохондріях і пластидах забезпечують механізми цитоплазматичної спадковості, бo здатні зберігати та передавати під час поділу цих органел певну частину спадкової інформації.
Існування генів, розташованих в органелах, здатних до самовідтворення, –
мітохондріях і пластидах, було виявлено ще на початку ХХ ст. під час вивчення
успадкування зелених і безбарвних пластид у деяких квіткових рослин із мозаїчним забарвленням листків. Позаядерні гени взаємодіють з ядерними і перебувають під контролем ядерної ДНК.
Цитоплазматична спадковість, пов’язана з генами пластид, відома для таких
квіткових рослин, як ротики, нічна красуня тощо. У них є форми зі строкатими
листками, причому ця ознака передається через яйцеклітину. Строкатість
листків визначається тим, що частина пластид не здатна утворювати хлорофіл.
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Унаслідок поділу клітин з безбарвними пластидами в листках виникають світлі
плями, які чергуються із зеленими ділянками. Таке успадкування пояснюють
тим, що під час утворення статевих клітин пластиди потрапляють до яйцеклітин, а не до сперміїв. Пластиди, які розмножуються поділом, мають певну
спадкову безперервність: зелені пластиди дають початок зеленим, а лейкопласти – безбарвним. Під час поділу клітини пластиди різних типів розподіляються випадково, унаслідок чого утворюються клітини з безбарвними, зеленими чи пластидами обох кольорів.
Явище цитоплазматичної спадковості, пов’язаної з мітохондріями, вивчали
на прикладі дріжджів. У мітохондріях цих грибів виявлені гени, що визначають
відсутність або наявність дихальних ферментів, а також стійкість до певних
антибіотиків.
Ключові терміни та поняття. Кристи, АТФ-соми, ламели, тилакоїди,

грани.

Коротко
про
головне

Мітохондрії та пластиди – органели клітин еукаріотів, поверхневий апарат яких складається з двох мембран.
Зовнішня мембрана мітохондрій гладенька, а внутрішня утворює вгини всередину – кристи. На поверхні внутрішньої мембрани є грибоподібні утвори – АТФ-соми, які містять комплекс
ферментів, необхідних для синтезу АТФ. Внутрішній простір
мітохондрій заповнений напіврідкою речовиною – матриксом, де
містяться рибосоми, молекули ДНК, іРНК, тРНК тощо. Основна
функція мітохондрій – синтез АТФ.
Пластиди – органели клітин рослин і деяких одноклітинних
тварин (евглена тощо). Три відомі типи пластид – хлоропласти,
хромопласти, лейкопласти – різняться забарвленням, особливостями будови та функціями.
Хлоропласти – пластиди зеленого кольору, який зумовлений
пігментом хлорофілом. У них відбуваються процеси фотосинтезу. Зовнішня мембрана хлоропластів гладенька, а внутрішня
утворює вирости, спрямовані всередину строми. З внутрішньою
мембраною пов’язані тилакоїди, які нагадують сплощені
цистерни. Вони зібрані в грани та містять пігменти (зокрема,
хлорофіли) та ферменти, необхідні для здійснення фотосинтезу.
Лейкопласти – безбарвні пластиди різноманітної форми, в яких
запасаються деякі сполуки (крохмаль, білки тощо). Хромопласти –
пластиди, забарвлені в різні кольори. Вони надають певного
забарвлення пелюсткам квіток, плодам, листкам тощо. Внутрішня мембрана в лейкопластів і хромопластів утворює нечисленні тилакоїди. Пластиди одного типу здатні перетворюватися
на пластиди іншого. Лише хромопласти нездатні до перетворень,
бо є кінцевим етапом існування пластид.
Хлоропласти та мітохондрії, на відміну від інших органел,
характеризуються певним ступенем автономії в клітині. Вони
містять власну спадкову інформацію – кільцеву молекулу ДНК,
а також апарат, який здійснює синтез власних білків. На відміну
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від інших органел, мітохондрії та пластиди не виникають з
інших мембранних структур клітини, а розмножуються шляхом
поділу.
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
Деякі вчені важають, що клітини еукаріотів виникли внаслідок тісного симбіозу декількох прокаріотичних організмів. Які особливості
будови і властивостей мітохондрій і хлоропластів лягли в основу
цього припущення?

§ 22.
Пригадайте:

РИБОСОМИ.
ОРГАНЕЛИ РУХУ.
КЛІТИННИЙ ЦЕНТР

які органели руху притаманні одноклітинним еукаріотам? Як
відбувається фагоцитоз? Що таке імунітет та які види імунітету вам відомі?

 Рибосоми (від рибонуклеїнова кислота та грец. сома – тільце) –
позбавлені поверхневої мембрани органели, які беруть участь у синтезі
білків. Вони трапляються в клітинах як прокаріотів, так і еукаріотів, мають вигляд сферичних тілець, що складаються з двох різних за розмірами
частин – субодиниць: великої та малої (мал. 22.1). Кожна із субодиниць
складається зі сполучених між собою рРНК і білків. Субодиниці рибосом
можуть роз’єднуватися після завершення синтезу білкової молекули і знову сполучатися між собою перед його початком.

І

ІІ

1

2

1

2

Мал. 22.1. Будова рибосоми: І. Роз’єднані велика (1) та мала (2) субодиниці.
ІІ. Велика (1) та мала (2) субодиниці в складі рибосоми
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Мал. 22.2. Схема утворення псевдоподії (стрілочками зазначено напрямок руху
цитоплазми). Зверніть увагу, що під час утворення псевдоподії збільшується
число мікротрубочок

Субодиниці утворюються в ядерці: на молекулі ДНК синтезується
рРНК, яка сполучається з особливими рибосомними білками, що надходять із цитоплазми. Готові субодиниці транспортуються до цитоплазми.
Рибосоми мітохондрій і пластид менші від цитоплазматичних за розмірами, але схожі за будовою. Число рибосом у клітині залежить від інтенсивності процесів біосинтезу білків.
У клітинах багатьох одноклітинних і багатоклітинних тварин і рослин
є органели руху: несправжні ніжки (псевдоподії), джгутики і війки.
• Псевдоподії (від грец. псевдос – несправжній і подос – нога) –
непостійні вирости цитоплазми клітин деяких одноклітинних (наприклад,
амеб, форамініфер, радіолярій) (мал. 22.2) або багатоклітинних тварин
(наприклад, лейкоцити). Кількість і форма псевдоподій досить мінливі.
В утворенні псевдоподій беруть участь елементи цитоскелета.
• Джгутики та війки відомі в багатьох одноклітинних організмів (хламідомонада, вольвокс, евглена, інфузорії), а також притаманні деяким
клітинам багатоклітинних (війчасті клітини епітелію дихальних шляхів
ссавців, сперматозоїди тварин, вищих спорових рослин тощо).
Джгутики і війки мають вигляд тоненьких виростів цитоплазми
(діаметром приблизно 0,25 мкм), укритих плазматичною мембраною.
Усередині цих органел розташована складна система мікротрубочок.
На поперечному зрізі через позаклітинну частину джгутика або війки
помітно, що по периферії розташоване кільце із дев’яти комплексів
мікротрубочок, по дві в кожному, і ще дві мікротрубочки – у центрі
(мал. 22.3).
Центральні мікротрубочки виконують опорну функцію, а периферичні – забезпечують рух. Частина джгутиків і війок, розташована в цитоплазмі, має назву базального (від грец. базіс – основа) тільця. Воно
складається з дев’яти периферичних комплексів по три мікротрубочки
в кожному.
Джгутики і війки рухаються за рахунок вивільнення енергії АТФ, при
цьому сусідні пари мікротрубочок неначе ковзають одна відносно одної.
Хоча будова джгутиків і війок подібна, характер їхньої роботи різний
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1

3
4
ІІ
АТФ
І
5
6

ІV

ІІІ

ІІІ

Мал. 22.3. Будова джгутиків: І. Джгутики сперматозоїдів. ІІ. Зріз через вільну
частину джгутика: 1 – периферичні групи з двох мікротрубочок, розташовані
по периферії джгутика; 2 – пара центральних мікротрубочок; 3 – мембрана, що
оточує вільну частину джгутика; 4 – плазматична мембрана; 5 – базальне
тільце. ІІІ. Зріз через базальне тільце: 6 – периферичні групи з трьох мікротрубочок. ІV. Рух джгутиків забезпечує енергія АТФ

(мал. 22.4). Робота війок загалом нагадує веслування і зазвичай
скоординована (наприклад, в інфузорій). Для джгутиків характерний
обертовий або хвилеподібний рух.
Робота джгутиків і війок забезпечує
1
не лише пересування, а й надходження частинок їжі до поверхні
клітини разом з потоками води, які
вони створюють (наприклад, рух
джгутиків травних клітин гідри).
2
Джгутики і війки можуть також
виконувати чутливу (наприклад,
у війчастих червів) і захисну (війки епітелію носової порожнини)
функції.
Базальні тільця джгутиків і війок за будовою нагадують центріолі,
які входять до складу клітинного
Мал. 22.4. Схема роботи джгутиків
центру.
(1) і війок (2)
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1

Мал. 22.5. Схема будови центріолей: 1 – групи мікротрубочок
по три в кожній

• Клітинний центр – органела, яка складається з двох центріолей,
розташованих у світлій ущільненій ділянці цитоплазми (мал. 22.5).
Центріолі мають вигляд порожнього циліндра, який складається з
дев’яти комплексів мікротрубочок, по три в кожному. У періоди між поділами центріолі розташовані поблизу ядра, зазвичай поруч із комплексом
Гольджі. Під час поділу клітини центріолі розходяться до її полюсів і слугують центрами організації ниток веретена поділу. Тому кожна центріоля
потрапляє до однієї з дочірніх клітин. Центріолі подвоюються в період між
поділами, при цьому нова утворюється шляхом самозбирання.
Крім того, центріолі беруть участь у формуванні мікротрубочок цитоплазми, джгутиків і війок. Але функції центріолей ще остаточно не
з’ясовані. Так, у клітинах, де центріолі відсутні, процеси формування мікротрубочок веретена поділу та органел руху відбуваються і без їхньої
участі. У деяких водоростей, у клітині яких немає центріолей, функцію
центру організації веретена поділу виконують базальні тільця джгутиків.
Ключові терміни та поняття. Рибосоми, псевдоподії, базальне тільце,

центріолі.

Коротко
про
головне

Рибосоми – немембранні органели клітин прокаріотів та еукаріотів, які беруть участь у синтезі білків. Розташовані в цитоплазмі, мітохондріях і пластидах. Мають вигляд сферичних тілець,
що складаються з двох різних за розмірами частин – великої та
малої субодиниць. Кожна з субодиниць складається із сполучених між собою рРНК і білків та утворюється в ядрі.
До органел руху клітини належать псевдоподії (несправжні
ніжки), джгутики і війки. Псевдоподії – непостійні вирости
цитоплазми. Вони забезпечують пересування клітини та захоплюють тверді частинки їжі тощо (процес фагоцитозу).
Джгутики та війки – це тоненькі постійні вирости цитоплазми. Усередині цих органел розташовані пучечки мікротрубочок. Робота війок зазвичай скоординована та нагадує
веслування, а для джгутиків характерний обертовий або хвилеподібний рух.
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Клітинний центр складається з двох центріолей, розташованих у
світлій ущільненій ділянці цитоплазми. Центріолі за будовою
нагадують базальні тільця джгутиків і війок. Вони беруть участь
у формуванні веретена поділу та мікротрубочок цитоплазми,
джгутиків і війок.
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Що
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ей?
будова
функції

Поміркуйте.
По
Пом
ом
Які клітини організму людини і тварин мають псевдоподії, джгутики
або війки? Які їхні функції?

§ 23.
Пригадайте:

БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ.
ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЕУКАРІОТІВ

яка будова і функції плазматичної мембрани, що таке хромосоми, спори, інцистування? Що таке еукаріоти? Які функції ДНК
в клітині? Що таке антигени?

Протягом 3,8–2,5 млрд років тому, коли ще не було ані рослин, ані тварин чи грибів, на нашій планеті існували лише прокаріоти.
• Будова клітин прокаріотів. Ви вже знаєте, що залежно від рівня
організації клітини, зокрема наявності ядра, усі організми поділяють на
прокаріотів і еукаріотів (рослини, гриби, тварини).
Прокаріоти (від лат. про – перед, замість та грец. каріон – ядро) – надцарство організмів, до складу якого входять царства Археї (Архебактерії)
та Справжні бактерії (Еубактерії). До справжніх бактерій належать власне бактерії та ціанобактерії (застаріла назва – «синьо-зелені водорості»).
Археї (Архебактерії) – група прокаріотів, які від справжніх бактерій відрізняються особливостями будови та процесів життєдіяльності. Зокрема, їхні
клітини мають менші розміри, а кільцева молекула ДНК зазвичай оточена особливими білками – гістонами та дещо нагадує хромосому еукаріотичних клітин. Серед архей переважають гетеротрофи, однак також відомі автотрофи –
хемосинтетики (отримують енергію для біосинтезу внаслідок екзотермічних
окисно-відновних реакцій сполук Сульфуру) та фотосинтетики; останні не містять хлорофілу, і процес фотосинтезу у них дуже мало вивчений.

Клітини прокаріотів мають поверхневий апарат і цитоплазму, в якій
розташовані нечисленні органели та різноманітні включення. Прокаріотичні клітини не мають більшості органел (мітохондрій, пластид, ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі, лізосом, клітинного центру
тощо). Прокаріоти – мікроскопічні організми. Розміри їхніх клітин зазвичай варіюють у межах 0,2–30 мкм у діаметрі або завдовжки. Інколи трапляються і більші за розмірами клітини. Наприклад, деякі види роду Спірохета можуть сягати до 250 мкм завдовжки. Форма клітин прокаріотів
різноманітна: куляста, паличкоподібна, у вигляді коми або спірально закрученої нитки тощо (мал. 23.1). Усі прокаріоти – одноклітинні організми,
клітини яких після поділу часто здатні залишатися сполученими своїми
131
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Мал. 23.1. Різна форма клітин прокаріотів: 1 – коки; 2 – стрептокок; 3 – вібріони; 4 – спірили; 5 – бацили зі джгутиками; 6 – археї; 7 – колонії бактерій;
8 – ланцюжки з клітин коків; 9 – метаноутворюючі бактерії

стінками та утворювати колонії у вигляді ниток, грон тощо. Іноді колонії
оточені спільною слизовою оболонкою – капсулою. У колоніальних ціанобактерій контакти між сусідніми клітинами мають вигляд мікроскопічних канальців, заповнених цитоплазмою.
До складу поверхневого апарату клітин прокаріотів входять плазматична мембрана, клітинна стінка (мал. 23.2), інколи – слизова капсула.
У більшості бактерій клітинна стінка складається з високомолекулярної
органічної сполуки муреїну. Ця сполука утворює сітчасту структуру,
яка надає клітинній стінці жор4
сткості. У ціанобактерій до складу
зовнішнього шару клітинної стінки
1
входять полісахарид пектин та
3
особливі скоротливі білки. Вони забезпечують особливу форму руху –
ковзання або обертання.
2
До складу клітинної стінки часто
входить тоненький шар – так звана
ІІ
зовнішня мембрана, що подібно до
плазматичної мембрани містить білки, фосфоліпіди та інші речовини
4
(мал. 23.2). Вона забезпечує підвищений ступінь захисту вмісту
3
клітини. Зокрема, на таких бактерій
не діють деякі антибіотики (наприклад, пеніцилін, актиноміцин).
І
Клітинна стінка бактерій має антигенні властивості, тобто організм,
Мал. 23.2. Схема будови клітинної
стінки прокаріотів: І. Плазматична у який потрапляє бактерія, сприймембрана. ІІ. Клітинна стінка: має її як чужорідне, невластиве йому
1 – зовнішня мембрана; 2 – муреїн; тіло. Завдяки цьому певні лейкоцити
«впізнають» хвороботворні бактерії
3 – ліпіди; 4 – білки
132
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та виробляють до них антитіла. (Пригадайте, як антитіла знешкоджують антигени.)
Ліпіди та полісахариди клітинної стінки дають змогу бактеріям прилипати до різних поверхонь (клітин еукаріотів, емалі зубів тощо), а також
злипатися між собою. Слизова капсула складається з полісахаридів. Вона
не дуже міцно зв’язана з клітиною і легко руйнується під дією певних сполук. Поверхня клітин деяких бактерій укрита численними тоненькими
ниткоподібними виростами. За їхньої участі клітини бактерій обмінюються спадковою інформацією, зчіпляються між собою або прикріплюються
до субстрату.
Рибосоми прокаріотів дрібніші за рибосоми еукаріотичних клітин. Плазматична мембрана може утворювати гладенькі або складчасті вгини у цитоплазму. На складчастих мембранних вгинах містяться дихальні ферменти та
рибосоми, а на гладеньких – фотосинтезуючі пігменти (мал. 23.3). У клітинах
деяких бактерій (наприклад, пурпурних) фотосинтезуючі пігменти містяться у замкнених мішкоподібних структурах, утворених вгинами плазматичної мембрани. Такі мішечки можуть бути розташовані поодинці або ж зібрані
в купки. Подібні утвори ціанобактерій називають тилакоїдами; вони містять
хлорофіл і розташовані поодиноко у поверхневому шарі цитоплазми.
У деяких бактерій і ціанобактерій – мешканців водойм або капілярів
ґрунту, заповнених водою, є особливі заповнені газовою сумішшю газові
вакуолі. Змінюючи об’єм вакуоль, бактерії можуть переміщуватись у товщі води з мінімальними витратами енергії.
Пригадайте: замість ядер у клітинах прокаріотів є ядерні зони – нуклеоїди, де розташований спадковий матеріал – кільцеві молекули ДНК
(мал. 23.3). Крім того, у цитоплазмі трапляються невеликі кільцеві молекули ДНК, позахромосомні фактори спадковості – плазміди. Вони здатні
подвоюватися незалежно від молекул ДНК ядерної зони.
джгутик

рибосоми

капсула
фотосинтетичні мембрани
білкові вирости
оболонки клітини

цитоплазма

запасні поживні речовини
клітинна стінка
плазматична мембрана
нуклеоїд
складчасті вгини
мембрани

Мал. 23.3. Схема будови клітини прокаріотів
133
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Мал. 23.4. Послідовні стадії поділу бактеріальної
клітини: 1 – материнська клітина; 2, 3 – подвоєння молекули ДНК в ядерній зоні; 4, 5 – поділ
цитоплазми; 6 – утворення дочірніх клітин

У багатьох справжніх бактерій є один, декілька або багато джгутиків (мал. 23.3). Джгутики можуть бути в декілька разів довші за
саму клітину, проте їхній діаметр незначний
(10–25 нм). Джгутики прокаріотів лише зовні
нагадують джгутики еукаріотичних клітин та
складаються з однієї трубочки, утвореної особливим білком. Клітини ціанобактерій позбавлені джгутиків.

• Особливості процесів життєдіяльності
прокаріотів. Клітини прокаріотів можуть поглинати сполуки лише з незначною молекулярною масою. Їхнє надходження в клітину
забезпечують механізми дифузії та активного
5
транспорту.
Клітини прокаріотів розмножуються виключно нестатевим шляхом: поділом навпіл
(мал. 23.4), зрідка – брунькуванням. Перед по6
ділом спадковий матеріал клітини (молекула
ДНК) подвоюється. Клітина видовжується, а
потім утворюється поперечна перегородка, що
ніби «вростає» всередину клітини. Після цього дочірні клітини розходяться. Якщо вони залишаються сполученими між собою, то утворюються колонії у вигляді грон (стафілокок), ниток (стрептокок) тощо.
4

• Перенесення прокаріотами несприятливих умов. За настання несприятливих умов у деяких прокаріотів відбувається спороутворення
(мал. 23.5). При цьому частина цитоплазми материнської клітини вкривається багатошаровою оболонкою, утворюючи спору. Такі спори завдяки низькому вмісту води дуже стійкі до дії високих температур:
1 у деяких випадках вони можуть витримувати кип’ятіння протягом кількох годин.
Вони також витримують значні дози іонізуючого опромінення, впливи різних хімічних
сполук тощо. Спори прокаріотів не є формою
нестатевого розмноження, а слугують для
тривалого збереження життєздатності в не2
сприятливих умовах. Так, у ґрунті, що прилип до коренів засушених рослин з одного
гербарію у Великобританії, були виявлені
Мал. 23.5. Схема утворення життєздатні спори, вік яких перевищував
спори всередині клітини (1) 300 років. Учені припускають, що в деяких
та цисти (2) (додаткова обо- випадках спори бактерій здатні зберігати
лонка оточує клітину ззовні) життєздатність і до 1000 років. У сприятли134
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вих умовах спори «проростають», тобто клітини покидають оболонку та
розпочинають активну життєдіяльність.
Деякі прокаріоти здатні до інцистування (від лат. ін – в, всередині та
грец. кистіс – міхур) (мал. 23.5). При цьому щільною оболонкою вкривається вся клітина. Цисти прокаріотів стійкі до дії радіації, висушування,
але, на відміну від спор, нездатні переносити дію високих температур.
Крім перенесення періодів несприятливих умов, спори та цисти забезпечують поширення прокаріотів: з водою, вітром чи за участі інших організмів.
• Гіпотези походження клітин еукаріотів. У сучасній біологічній науці
поширені уявлення про те, що еукаріотична клітина могла виникнути внаслідок симбіозу декількох прокаріотичних (мал. 23.6). Такі погляди базуються на явищі автономності мітохондрій, хлоропластів та інших клітинних структур. Уперше цю ідею ще наприкінці ХІХ ст. висловив російський
учений М. Цвєт. Його погляди в 20–40-х роках ХХ ст. детально розвинув
інший російський учений – К. Мережковський. Остаточно ж гіпотезу
симбіогенезу (ендосимбіотична гіпотеза) сформулювала американський
біолог Л. Маргеліс у 60–70-ті роки ХХ ст.
Основні положення ендосимбіотичної гіпотези такі. Біологи-теоретики
припускають, що ядро та одномембранні органели (ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, вакуолі тощо) могли виникнути внаслідок
вп’ячування плазматичної мембрани всередину клітини. Вважають, що
така гіпотетична первинна еукаріотична клітина за допомогою фагоцитозу захопила аеробну гетеротрофну прокаріотичну клітину, що збереглася
в цитоплазмі як автономна структура – мітохондрія. Симбіоз з автотрофною клітиною ціанобактерій зумовив становлення іншої автономної
органели – пластиди. Появу джгутиків пов’язують із симбіозом клітини1

2

4
3

І

5

6
7

ІІ

Мал. 23.6. Ендосимбіотична гіпотеза походження еукаріотичної клітини:
І. Клітина з ядром вступає в симбіоз з аеробною бактерією, що дає початок
мітохондрії. ІІ. Клітина з ядром вступає в симбіоз із здатною до фотосинтезу
ціанобактерією, що дає початок хлоропласту: 1 – ядро; 2 – аеробна бактерія;
3 – первинна мітохондрія; 4 – мітохондрія; 5 – ціанобактерія; 6 – первинний
хлоропласт; 7 – хлоропласт
135
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хазяїна з рухливою спірохетоподібною прокаріотичною клітиною. Базальні тільця джгутиків, можливо, трансформувались у центріолі та інші
структури, завдяки яким стали можливими особливі форми поділу
еукаріотичної клітини – мітоз і мейоз.
Учені-еволюціоністи вважають, що подальші зміни первинних еукаріотичних клітин сприяли появі тварин, грибів і рослин. Зокрема, становлення тваринних клітин пов’язують з удосконаленням фагоцитозу, грибів –
живлення розчинами органічних сполук, рослин – фотосинтезу.
Експериментально ендосимбіотичну гіпотезу, незважаючи на тривалі
лабораторні дослідження, довести чи спростувати не вдалося, тому
справжні причини появи на планеті Земля еукаріотичних клітин, а також
тварин, рослин і грибів досі невідомі.
Ключові терміни та поняття. Прокаріоти, кон’югація, спороутворен-

ня, інцистування.

Коротко
про
головне

Клітини прокаріотів – не мають ядра та багатьох органел (мітохондрій, пластид, ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі,
лізосом, клітинного центру тощо). Прокаріоти – одноклітинні
організми, клітини яких після поділу часто залишаються сполученими своїми стінками, утворюючи колонії.
Поверхневий апарат клітин прокаріотів включає плазматичну
мембрану, клітинну стінку, іноді – розміщену над нею слизову
капсулу. До складу клітинної стінки більшості бактерій входить
високомолекулярна органічна сполука муреїн, яка надає їй
жорсткості.
У цитоплазмі прокаріотів розташовані дрібні рибосоми та різноманітні включення. Плазматична мембрана може утворювати
гладенькі або складчасті вгини в цитоплазму. На складчастих
мембранних вгинах розміщені дихальні ферменти та рибосоми,
на гладеньких – фотосинтезуючі пігменти.
У клітинах прокаріотів є одна чи дві ядерні зони – нуклеоїди, де
розташований спадковий матеріал – кільцева молекула ДНК.
Клітини деяких бактерій мають органели руху – один, декілька
або багато джгутиків.
Клітини прокаріотів розмножуються поділом навпіл, зрідка –
брунькуванням. Для деяких видів відомий процес кон’югації,
під час якої клітини обмінюються молекулами ДНК. Спори та
цисти забезпечують прокаріотам переживання несприятливих
умов та поширення в біосфері.

Запи
итання для
само
оконтролю

1. Чим
м кліт
клітини
тини прокаріотів
проккаріоттів
в за
а будовою
буд
довою
ю відрізняються
відр
різня
яютьс
ся від
д клітин
кліттин
еу
укаріо
отів? 2. Як
ка буд
дова п
овер
рхнев
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пара
ату кл
літин п
рока
аріотіів?
еукаріотів?
Яка
будова
поверхневого
апарату
клітин
прокаріотів?
3. Які внутрішньоклітинні
внутрішньо
окліти
инні структури
стр
трукттури є в прокаріотів?
пр
рокарііотів? 4. Як
Як розмножуроз
змнож
жуют
ться прокаріоти?
прока
аріотти? 5. Яке біологічне
біоло
огічне
е значення
я процесів
про
оцесів
в спороутвоспор
роутв
воються
ре
ення та
та інцистування
інц
цистуування
я в прокаріотів?
пр
рокар
ріотів?
?
рення

Поміркуйте.
По
Пом
ом
Чим можна пояснити простішу будову клітин прокаріотів порівняно
з еукаріотами? Відповідь обґрунтуйте.
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ОДНОМЕМБРАННИХ ОРГАНЕЛ1
Мета: ознайомитися
ознайомитисся з будовою
будоввою одномембранних органел у клітинах
кл
літинах тварин і
рослин.
цибулина
цибулі
мікроскоп,
Матеріали та обладнання: ц
ибулина циб
булі ріпчастої, мік
кросскоп, препарувальний набір, піпетки,
піпетк
ки, фільтрувальний
фільт
трувальний папір,
папір, предметні та
та накривні
накривні скельця,
розчин йодиду калію,
кал
лію, культура
культ
тура живих інфузорій
інфузорій або постійні
пост
тійн
ні мікропрепарати
інфузорії-туфельки,
інфузорії-туфельк
ки, таблиці
табли
иці «Будова клітини» та «Інфузорія-туфелька»,
«ІІнфу
узорія-туфелька»,
електронно-мікроскопічні
електронно-мікросскопічні фотографії
фотографії тваринних
тваринних та рослинних
росл
линн
них клітин.

Варіант 1
Хід роботи

1. Ретельно протріть предметне скло серветкою. Піпеткою нанесіть на
нього 1–2 краплі слабкого розчину йодиду калію (він забарвлює цитоплазму у світло-жовтий колір). Зайвий розчин видаліть за допомогою
фільтрувального паперу.
2. Скальпелем або лезом безпечної бритви від соковитої луски цибулини
відріжте смужку завширшки 3–4 мм, переламайте її навпіл і зніміть
пінцетом тоненьку верхню шкірку з однієї з половинок. Шматочок
шкірки покладіть у краплину йодиду калію на предметному склі та
розправте його препарувальною голкою.
3. Сухе накривне скельце вертикально поставте поруч із краплиною
йодиду калію і обережно опустіть його на неї.
4. Виготовлений препарат покладіть на предметний столик мікроскопа
і розгляньте його, використовуючи об’єктив малого збільшення.
5. Роздивіться контури клітинних стінок, у яких подекуди помітні отвори – пори.
6. Повільно переміщуючи препарат по столику, виберіть у полі зору
3–4 клітини. При більшому збільшенні мікроскопа (об’єктив 20х)
знайдіть великі вакуолі, які можуть займати майже весь об’єм клітини. Завдяки цьому зерниста цитоплазма золотистого кольору набуває
вигляду тяжів або пристінкового шару.
7. Не зміщуючи препарат на предметному столику, замініть об’єктив
(застосуйте об’єктив більшого збільшення).
8. Порівняйте клітини, побачені вами у полі зору мікроскопа, із зображеннями на таблицях.
9. Зробіть висновки.
Варіант 2
Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
2. Приготуйте тимчасовий препарат інфузорії-туфельки.
1Виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріальнотехнічних можливостей.
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3. При малому збільшенні мікроскопа на тимчасовому чи постійному
мікропрепаратах знайдіть окремі інфузорії.
4. При великому збільшенні мікроскопа (бажано на постійному мікропрепараті) знайдіть та роздивіться скоротливі та травні вакуолі.
5. Порівняйте клітини, побачені вами у полі зору мікроскопа, із зображеннями на таблицях.
6. Зробіть висновки.
Варіант 3
Хід роботи

1. Розгляньте електронно-мікроскопічні фотографії тваринних і рослинних клітин.
2. Визначте, які з одномембранних органел помітні.
3. Охарактеризуйте ці органели, заповнивши таблицю за зразком:
Органела

Особливості
будови

Функції

У клітинах яких організмів
трапляються

1. ...
2. ...

4. Зробіть висновки.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ДВОМЕМБРАННИХ ОРГАНЕЛ
Мета: ознайомитися
я з різноманітністю
різном
манітністю двомембранних
двомембранних органел.
оргганеел.
Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: елодея, традесканція,
тра
адесканція, стиглі
плоди горобини, шипшини,
шипшини, перцю, глоду,
глоду
у, коренеплоди моркви;
мор
ркви
и; препарувальний
набір, предметні і накривні скельця; філ
фільтрувальний
папір;
мікроскоп,
льтрувальний пап
пір; м
ікроскоп, таблиці, підручник.

Варіант 1
Розгляньте хлоропласти в клітинах елодеї
Хід роботи

1. Витримайте елодею у теплій воді (+20…25 С) протягом 30–40 хв при
яскравому освітленні.
2. Виготовте тимчасовий мікроскопічний препарат: відокремте листок
елодеї, помістіть його на предметне скло у краплину води. Додайте
водний розчин йоду з йодидом калію (для цього у невеликій кількості
води розчиняють 0,5 г йодиду калію, додають 1 г кристалічного йоду
і доводять об’єм розчину до 100 см3). Накрийте листок елодеї накривним скельцем.
3. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Зверніть
увагу на колір і форму хлоропластів у клітинах.
4. Замалюйте одну клітину листка елодеї з хлоропластами. Підпишіть на
малюнку структури клітини, які ви помітили за допомогою мікроскопа.
5. Зробіть висновки.
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Варіант 2
Розгляньте хромопласти в клітинах стиглих плодів шипшини,
горобини, перцю чи коренеплоду моркви
Хід роботи

1. Ретельно протріть предметне і накривне скельця сухою серветкою.
Піпеткою нанесіть на предметне скло краплину води.
2. Препарувальною голкою надірвіть шкірку оплодня шипшини (горобини), наберіть на кінчик голки трохи забарвленого м’якуша та внесіть його у воду на предметному склі. Голкою злегка розітріть м’якуш
і накрийте накривним скельцем.
3. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть місце, де клітини лежать
найменш скупчено, і роздивіться хромопласти. Зверніть увагу на
форму, колір і кількість цих пластид.
4. При великому збільшенні детальніше розгляньте окремий хромопласт.
Зверніть увагу на особливості клітини: ядро і цитоплазма можуть бути
непомітними, а клітинна стінка – тоненька, без потовщень.
5. Замалюйте 2–3 клітини із хромопластами.
6. У такій само послідовності приготуйте тимчасові мікроскопічні препарати тканин плодів перцю, коренеплодів моркви.
7. Порівняйте особливості будови хромопластів різних рослин і відзначте
риси подібності та відмінності між ними.
8. Замалюйте поруч одна з одною по одній клітині з хромопластами різних рослин і підпишіть малюнок, вказавши назву кожної рослини.
9. Зробіть висновки.
Варіант 3
Розгляньте лейкопласти в клітинах шкірки листка традесканції
Хід роботи

1. Окремий листок традесканції обгорніть на вказівному пальці лівої
руки так, щоб нижній рожевий бік листка виявився зовні.
2. Голкою поруште шар рожевих клітин, зніміть пінцетом покривну тканину і перенесіть її у воду на предметному склі, додайте ще 1–2 краплини
води, накрийте накривним скельцем.
3. Роздивіться тимчасовий препарат клітин шкірки традесканції спочатку при малому, а потім при великому збільшенні мікроскопа.
4. Зверніть увагу на те, що навколо ядра, а також у цитоплазматичних
тяжах помітні дрібні кулясті блискучі тільця – лейкопласти.
5. Замалюйте 3–4 клітини шкірки листка з лейкопластами та позначте
їхні складові частини.
6. Зробіть висновки.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

РУХ ЦИТОПЛАЗМИ В КЛІТИНАХ РОСЛИН
Мета: ознайомитися
я з властивостями цитоплазми
ци
итоплазми в живих
х клітинах.
кл
літинах.
Обладнання і матеріали: світлові
світ
тлові мікроскопи,
мікроск
копи, предметні і накривні
накр
ривні скельця, пінцети, препарувальні голки
голки,
фільтрувальний
дистильована
и, фільтрувал
льний папір, дист
тилььована вода, 9 %
%-й
й
водний розчин хлориду
хлор
ориду натрію,
нат
трію, листок елодеї.
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Хід роботи

1. Перед початком роботи принаймні кілька хвилин витримайте елодею
на сонячному світлі за кімнатної температури.
2. Підготуйте мікроскоп до роботи.
3. Виготовте тимчасовий мікропрепарат живих клітин елодеї, помістіть
їх у краплину води на предметне скло і накрийте накривним
скельцем.
4. Розгляньте препарат при малому збільшенні, виберіть ділянку із
живими клітинами. При великому збільшенні простежте за рухом
цитоплазми і хлоропластів (за необхідності підігрійте препарат до
+38…40 С, вводячи під накривне скло теплу воду).
5. Зробіть висновки.

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
І. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ПРАВИЛЬНУ

1. Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії: а) лізосоми;
б) комплекс Гольджі; в) мітохондрії; г) ендоплазматична сітка.

2. Зазначте сполуки, які входять до складу рибосом: а) іРНК; б) тРНК; в) рРНК;
г) ДНК.

3. Назвіть органели, які мають поверхневий апарат, що складається з
двох мембран: а) рибосоми; б) мітохондрії; в) лізосоми; г) ендоплазматична
сітка.
4. Зазначте органели, які трапляються у клітинах прокаріотів: а) комплекс
Гольджі; б) рибосоми; в) ендоплазматична сітка; г) мітохондрії.
ІІ. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ

1. Укажіть органели, здатні до самовідновлення: а) рибосоми; б) хлоропласти;
в) лізосоми; г) мітохондрії.

2. Назвіть органели, в яких міститься ДНК: а) рибосоми; б) мітохондрії; в) лізосоми; г) хлоропласти.

3. Назвіть органели, які мають власні рибосоми: а) комплекс Гольджі; б) мітохондрії; в) хлоропласти; г) травні вакуолі.

4. Визначте функції, які в клітині виконує комплекс Гольджі: а) участь у формуванні лізосом; б) участь у формуванні мітохондрій; в) біосинтез білків; г) сортування
й оточення мембранами органічних сполук.
III. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

1. Визначте відповідність між органелами клітин еукаріотів та особливостями
їхньої будови:
Тип будови органел
А Зерниста
ендоплазматична
сітка
Б Лізосоми
В Комплекс Гольджі
Г Мітохондрії

Органели
1 Мають кристи
2 Здатні періодично змінювати свій об’єм, виводячи з
клітини надлишок води
3 Основу становить купка пласких одномембранних
мішечків
4 Містять травні ферменти
5 На мембранах розташовані рибосоми

2. Визначте можливі варіанти переходів одних типів пластид в інші:
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Тип пластид
А Лейкопласти
Б Хлоропласт
В Хромопласт

Варіанти переходів
1 Лейкопласт – хлоропласт
2 Хлоропласт – хромопласт
3 Хромопласт – хлоропласт
4 Не здатні перетворюватися на інші типи пластид

3. Визначте відповідність між органелами та вмістом у них молекул нуклеїнових кислот:
Вміст нуклеїнових кислот
А Тільки ДНК
Б Тільки РНК
В Як ДНК, так і РНК

Органели та структури клітини
1 Рибосоми
2 Лізосоми
3 Мітохондрії
4 Нуклеоїд

4. Визначте, з яких органел походять зазначені органели еукаріотичної клітини:
Органели-попередники
А Лізосоми
Б Ендоплазматична сітка
В Комплекс Гольджі
Г Лейкопласти

Органели, які походять від інших
1 Хлоропласти
2 Вакуолі з клітинним соком
3 Мітохондрії
4 Травні вакуолі
5 Скоротливі вакуолі

5. Визначте, які структури та сполуки притаманні тим чи іншим типам органел:
Тип органел

Структури та сполуки

А Мітохондрії
Б Хлоропласти
В Комплекс Гольджі
Г Ядро

1 Тилакоїди
2 Нитки хроматину
3 Центріолі
4 Кристи
5 Диктіосома

IV. ЗАПИТАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ

1. Відомо, що у клітин прокаріотів відсутні пластиди, мітохондрії, лізосоми, комплекс
Гольджі, ендоплазматична сітка. Яким чином їхні клітини можуть функціонувати без
цих органел?
2. Чому вивчення будови та властивостей мітохондрій та пластид, наштовхнуло вчених на думку, що еукаріотичні клітини могли виникнути внаслідок симбіозу кількох
прокаріотичних клітин?
3. Яке біологічне значення того, що одні типи пластид можуть переходити в інші?
4. Що спільного та відмінного у будові та функціях мітохондрій і хлоропластів?
5. Чому скоротливі вакуолі трапляються переважно в одноклітинних тварин і водоростей – мешканців прісних водойм? Відповідь обґрунтуйте.
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ТЕМА
Т
ЕМА 3.. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
особливості обміну речовин та енергії в клітинах автотрофних і гетеротрофних організмів;
життєвий цикл клітин;
положення клітинної теорії та її значення для подальшого розвитку біології.

§ 24.

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. МІТОЗ

Пригадайте: що таке вид, нейрони, хроматин, центріолі та центромера?

Під час засвоєння попередніх тем ви дізналися про будову та функції
клітин еукаріотів і прокаріотів у цілому та їхніх окремих частин – органел
і включень. Клітина існує як єдина біологічна система завдяки узгодженій
взаємодії всіх своїх частин.
• Клітинний цикл. Як ви пам’ятаєте, клітини зазвичай розмножуються
поділом. Період існування клітини між початками її двох послідовних
поділів або ж від початку поділу до загибелі називають клітинним
циклом (мал. 24.1). Тривалість клітинного циклу у різних організмів неоднакова: у бактерій за оптимальних умов вона становить усього 20–30 хв,
у клітин еукаріотів – 10–80 годин і більше (наприклад, інфузорія-туфелька
поділяється кожні 10–20 годин). Клітинний цикл складається з періодів
поділу та проміжку до початку наступного поділу – інтерфази.
дочірні
клітини

мітоз
час

материнська
клітина
материнська
клітина

Мал. 24.1. Узагальнена схема клітинного циклу
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Інтерфаза (від лат. інтер – між і грец. фазіс – поява) – період між двома послідовними поділами клітини або від завершення останнього поділу
до загибелі клітини. В інтерфазі клітина росте, синтезує органічні сполуки та запасає енергію у вигляді особливого типу хімічного (макроергічного) зв’язку. В інтерфазі розрізняють три послідовні етапи (періоди). Процеси біосинтезу інтенсивно відбуваються на синтетичному етапі. У цей
час подвоюються молекули ДНК, хроматиди, центріолі, поділяються мітохондрії та пластиди тощо. Етап між завершенням попереднього поділу і
синтетичним етапом називають передсинтетичним, а між завершенням
синтетичного етапу і початком наступного поділу – післясинтетичним
(мал. 24.1). Тривалість інтерфази зазвичай не перевищує 90 % часу всього
клітинного циклу. Досягнення клітиною певних розмірів часто спонукає її
до початку наступного поділу.
Основним способом поділу еукаріотичних клітин є мітоз (мал. 24.2) (від
грец. мітос – нитка). Він супроводжується ущільненням хромосом й утворенням особливого веретена поділу, яке забезпечує впорядкований розподіл спадкового матеріалу дочірніми клітинами.
• Фази мітотичного поділу. Мітоз складається з чотирьох послідовних
фаз: профази, метафази, анафази і телофази (мал. 24.2) та триває від кількох хвилин до 2–3 годин.
Профаза (від грец. про – перед, раніше та фазіс – прояв) починається з
ущільнення ниток хроматину: хроматиди вкорочуються і потовщуються
(спіралізуються) (мал. 24.2, І). Завдяки цьому під світловим мікроскопом
можна розглянути будову хромосом (зокрема, знайти первинну перетяжку) і підрахувати їхню кількість. Поступово зменшуються і зникають
ядерця; зазвичай під час поділу ядерна оболонка розпадається (за винятком деяких одноклітинних тварин, водоростей і грибів), внаслідок чого
хромосоми потрапляють до цитоплазми (мал. 24.2, ІІ). Водночас починає
формуватися веретено поділу.
Під час наступної фази мітозу – метафази (від грец. мета – після, через) – завершуються переміщення хромосом і формування веретена поділу
(мал. 24.2, ІІІ). Хромосоми «вишиковуються» в одній площині в центральній частині клітини таким чином, що центромери гомологічних хромосом
опиняються майже на одній лінії (мал. 24.2, ІV). До кінетохорів окремих
хромосом приєднуються нитки веретена поділу.
Анафаза (від грец. ана – знову, поза) – найкоротша фаза мітозу
(мал. 24.2, V). У цей час хроматиди кожної з хромосом розходяться до
різних полюсів клітини.
Телофаза (від грец. телос – кінець) триває від завершення розходження хроматид до утворення дочірніх клітин (мал. 24.2, VІ). На початку телофази хромосоми видовжуються та перестають бути помітними під світловим мікроскопом (деспіралізуються). Навколо кожного із приполярних
скупчень хроматид формується ядерна оболонка, з’являються ядерця, тобто утворюються ядра дочірніх клітин. Наприкінці телофази зникає веретено поділу, поділяється цитоплазма та остаточно формуються дочірні клітини. Докладніше про мітотичний поділ клітини ви дізнаєтеся під час
виконання лабораторної роботи № 9.
• Біологічне значення мітозу. Мітотичний поділ забезпечує точну передачу спадкової інформації від материнських клітин дочірнім протягом
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І

ІV

ІІ

V

ІІІ

VІ

Мал. 24.2. Мітоз. І. Профаза: зникнення ядерної оболонки; ІІ. Профаза: хромосоми опиняються у цитоплазмі; ІІІ. Початок метафази: нитки веретена поділу
приєднуються до кінетохорів; ІV. Завершення метафази: хромосоми розташовані
по центру клітини; V. Анафаза: хроматиди розходяться до полюсів клітини;
VІ. Телофаза: формування ядер, поділ цитоплазми та утворення дочірніх клітин

будь-якої кількості послідовних клітинних циклів. При цьому зберігаються постійність числа хромосом та вмісту молекул ДНК в ядрі в усіх
дочірніх клітинах. Отже, процес мітозу забезпечує стабільність каріотипів, тобто слугує умовою існування біологічних видів протягом зміни
великого числа поколінь.
• Загибель клітин. Розрізняють два типи загибелі клітин. Частіше вона
настає внаслідок ушкодження (порушення проникності) плазматичної
мембрани, необоротних змін насамперед ядра і мітохондрій, що призводить до припинення їхніх функцій. Такі процеси називають некрозом (від
грец. некрозіс – змертвіння). Зазвичай відмирають значні групи клітин.
Некрози розвиваються при багатьох важких захворюваннях людини,
наприклад інфаркті міокарда (відмирання ділянок м’язової серцевої
144

Balan_86-09_Biolog_std-akdm_10ukr.indd 144

21.08.2010 13:13:34

Тема 3. Клітина як цілісна система

тканини). Крім того, у некротичних ділянках виникають запалення (при
розвитку злоякісних пухлин тощо).
Клітини можуть гинути й без фізичних ушкоджень або впливу токсичних
сполук. Відомо, що певні клітини характеризуються певною спадково запрограмованою тривалістю життя. Внаслідок старіння гинуть клітини, які втрачають здатність до поділу (нейрони, еритроцити, ситоподібні трубки тощо).
При цьому вони зазнають значних змін: ущільнюється хроматин, ядро розпадається на окремі частини (фрагментація), зменшується об’єм цитоплазми
тощо. Цей процес має назву апоптоз (від грец. апоптозіс – розпад). Отже,
апоптоз – запланована загибель клітин, а некроз – незапланована.
• Регуляція клітинного циклу. На сьогодні вчені встановили, що всі
етапи клітинного циклу підлягають гуморальній регуляції. Ферментативна регуляція перебігу основних подій клітинного циклу здійснюється в
так званих контрольних пунктах, де він у разі помилок може бути зупинений (мал. 24.3). Причиною переривання буває нестача поживних
речовин, порушення механізмів росту, подвоєння молекул ДНК та розходження хроматид, зовнішні впливи тощо.
«Контрольний пункт» наприкінці передсинтетичного етапу (G1/S) встановлює ступінь готовності клітини до продовження клітинного циклу.
В разі успішного проходження цього етапу клітина синтезує органічні речовини та росте. Перевірку належного завершення інтерфази, зокрема
правильність подвоєння ДНК, здійснює «контрольний пункт» наприкінці
післясинтетичного етапу (G2 /M). Чинники, які руйнують молекули ДНК
або затримують їхнє подвоєння, можуть зупинити цикл на цьому етапі.
Контрольний пункт у завершальній частині метафази відповідає за правильність розміщення хромосом у центральній частині клітини та їхнє
приєднання до ниток веретена поділу.
3

2

мітоз
післясинтетичний
етап
синтетичний
етап

передсинтетичний
етап

1

Мал. 24.3. Три чільні контрольні пункти клітинного циклу:
1 – наприкінці передсинтетичного етапу (G1/S); 2 – наприкінці післясинтетичного етапу (G2 /M); 3 – у завершальній частині метафази
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Регуляцію клітинного циклу забезпечують складні молекулярні механізми, головний з яких – приєднання
(або від’єднання) ортофосфатних груп
2
до певних амінокислот у складі
особливих білків, що змінює їхню
активність (мал. 24.4).
1
Пригадайте, що на плазматичних
мембранах клітин розташовані численні білки-рецептори, чутливі до
3
факторів росту. Коли фактори росту
зв’язуються з мембранними рецептоМал. 24.4. Комплекс білкової молеку- рами, то посилюються сигнали, які
ли (2) фермента (1) з ортофосфат- стимулюють поділ клітини.
ною групою (3) забезпечує продовженВідомо понад 50 різних білків, які
ня клітинного циклу після певного
функціонують
як фактори росту, але
контрольного пункту
їх, поза сумнівом, більше. Кожний
рецептор «впізнає» певний ростовий фактор за формою частини його молекули (мал. 24.5). Якщо клітини позбавлені відповідних факторів росту, то
їхній цикл завершується на передсинтетичному етапі.
Запам’ятайте: регуляція клітинного циклу залежить від взаємодії
специфічних білків з відповідними ферментами. Клітини також отримують сигнали від білків, які називають факторами росту, оскільки вони
впливають на поділ клітин.
3

• Рак і контроль росту клітин. Прикладом порушення регуляції клітинного циклу є нестримний поділ клітин, що слугує показником ракових
(онкогенних) захворювань. Дослідники виділили ген, який несе інформацію про фермент, що контролює цілісність ДНК. Якщо такий фермент
виявляє ушкоджену ДНК, він зупиняє поділ та активує інші ферменти,
необхідні для відновлення структури ДНК, після чого мітоз продовжується. Якщо відновити молекулу ДНК не вдається, цей фермент стимулює
апоптоз. Виявлено, що він відсутній або ушкоджений у ракових клітинах.
Учені виявили численні гени (понад 50), які у разі потрапляння в клітину
1

2
3

4

Мал. 24.5. Передача
факторів росту в
клітину: фактор
росту (1) взаємодіє
з рецепторною молекулою плазматичної мембрани (2) і
потрапляє всередину клітини. Завдяки
комплексу ферментів (3) він проникає
в ядро (4)
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здатні перетворювати її на ракову. Це нормальні гени, які внаслідок пошкодження стають онкогенними (тобто такими, які можуть спричинити
неконтрольований поділ клітини). Ці гени по-різному взаємодіють із факторами росту. Водночас є гени, які пригнічують утворення ракових пухлин.
Ключові терміни та поняття. Клітинний цикл, інтерфаза, мітоз.

Клітинним циклом називають час існування клітини між
початками її двох послідовних поділів або ж від початку
останнього поділу до загибелі. Він складається з періодів поділу і проміжку до початку наступного поділу – інтерфази.
В інтерфазі клітина росте, синтезує органічні сполуки та запасає енергію у вигляді особливого типу хімічного (макроергічного) зв’язку.
Основний спосіб поділу еукаріотичних клітин – це мітоз. Він
складається з чотирьох послідовних фаз: профази, метафази,
анафази і телофази.
Під час профази хромосоми ущільнюються, зникають ядерця
та ядерна оболонка, утворюється веретено поділу. Під час
метафази хромосоми утворюють ряд у центральній частині
клітини, а нитки веретена поділу приєднуються до кінетохорів.
Під час анафази хроматиди кожної із хромосом розходяться до
різних полюсів. На початку телофази відбувається деспіралізація хромосом, формуються ядерні оболонки, з’являються
ядерця, зникає веретено поділу, поділяється цитоплазма та
формуються дочірні клітини.
Біологічне значення мітозу полягає в тому, що він забезпечує
точність передачі спадкової інформації від материнських клітин дочірнім протягом послідовних клітинних циклів.
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Поміркуйте.
По
Пом
ом
У чому полягає значення мітозу для забезпечення індивідуального розвитку особин і довготривалого існування видів? Відповідь обґрунтуйте.

§ 25.
Пригадайте:

МЕЙОЗ

чим відрізняються хромосомні набори статевих і нестатевих
клітин багатоклітинних організмів? Які набори хромосом називають гаплоїдними, диплоїдними та поліплоїдними? Що таке
інтерфаза, гамета, зигота, запліднення, життєвий цикл?

 Як утворюються статеві клітини з гаплоїдним набором хромосом?
Ви вже знаєте, що процес запліднення супроводжується злиттям ядер чоловічої і жіночої статевих клітин, які здебільшого мають гаплоїдний набір
хромосом. При цьому внаслідок злиття двох гаплоїдних статевих клітин
(гамет) при заплідненні хромосомний набір зиготи подвоюється, тобто стає
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Профаза І
(ущільнення
хромосом)

Профаза І
(кон’югація
гомологічних
хромосом)

Метафаза І

Анафаза І

Телофаза І

Результат першого мейотичного
поділу: з однієї диплоїдної клітини утворилися дві гаплоїдні

Мал. 25.1. Перший
мейотичний поділ

1

2

3

диплоїдним. А як виникають гаплоїдні
клітини? Встановлено, що при їхньому
утворенні здійснюється особлива форма поділу еукаріотичних клітин, який забезпечує
зменшення хромосомного набору статевих
клітин удвічі порівняно з нестатевими.
• Мейоз (від грец. мейозіс – зменшення) –
особливий спосіб поділу еукаріотичних
клітин, унаслідок якого їхній хромосомний
набір зменшується вдвічі. Під час мейозу відбуваються два послідовні поділи, інтерфаза
між якими вкорочена або відсутня. Кожний
з цих поділів, як і мітоз, складається із чотирьох послідовних фаз. Перший мейотичний
поділ дістав назву редукційний (від лат. редуцере – повертати, відсувати назад).
Під час профази першого мейотичного
поділу (профаза І) хромосоми ущільнюються, набуваючи вигляду паличкоподібних структур (мал. 25.1). Потім
гомологічні хромосоми зближуються і ніби
злипаються (кон’югують) між собою. Під
час кон’югації може відбуватися кросинговер (від англ. кросинг овер – перехрест):
обмін ділянками між гомологічними
хромосомами (мал. 25.2). Унаслідок кросинговеру виникають нові комбінації
спадкового матеріалу, і тому гомологічні
хромосоми часто відрізняються за спадковою інформацією. Тому кросинговер
слугує джерелом спадкової мінливості.
Наприкінці профази гомологічні хромосоми роз’єднуються (але залишаються
сполученими в місцях, у яких відбувається обмін ділянками), зникають ядерця,
руйнується ядерна оболонка і починає формуватися веретено поділу.
У метафазі першого мейотичного поділу
(метафаза І) нитки веретена поділу при-

4

Мал. 25.2. Схема кросинговеру:
1 – гомологічні хромосоми зближуються; 2 – після кон’югації
гомологічні хромосоми починають
розходитися, але ще сполучені в
певних ділянках; 3 – обмін ділянками між гомологічними хромосомами; 4 – дві гомологічні хромосоми із частково відмінними
наборами спадкової інформації
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Профаза ІІ
(зникнення
ядерної оболонки)

Метафаза ІІ
(хромосоми розташовані
по центру клітини)

Анафаза ІІ
(розходження хроматид
до полюсів клітини)

Телофаза ІІ
(формування ядерних
оболонок та поділ
цитоплазми)
Результат другого
мейотичного поділу: з
двох гаплоїдних клітин
утворилися чотири

Мал. 25.3. Другий мейотичний поділ

єднуються до кінетохорів. При цьому центромери гомологічних хромосом
розташовані одна навпроти одної, а не вздовж однієї лінії, як під час мітозу (мал. 25.1).
Під час анафази першого мейотичного поділу (анафаза І) гомологічні
хромосоми розходяться до протилежних полюсів; кожна з них складається з двох хроматид. Таким чином, наприкінці анафази І поблизу кожного
з полюсів опиняється половинний набір хромосом. Якщо клітина до початку мейозу була диплоїдною (2n), то під час першого мейотичного поділу
стає гаплоїдною (1n).
У телофазі першого мейотичного поділу (телофаза І) формується ядерна оболонка. У тварин і деяких видів рослин хромосоми деспіралізуються
і цитоплазма материнської клітини поділяється, тобто виникають дві дочірні клітини; у більшості видів рослин поділ клітини не завершується
(цитоплазма не поділяється).
Інтерфаза між мейотичними поділами вкорочена або відсутня (більшість
видів рослин); молекули ДНК у цей період не подвоюються (мал. 25.3).
Під час профази другого мейотичного поділу (профази ІІ) хромосоми
ущільнюються, зникають ядерця, руйнується ядерна оболонка, хромосоми починають пересуватися до центральної частини клітини, починає
формуватися веретено поділу (мал. 25.3).
149
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1

3

2
4
І

ІІ

Мал. 25.4. Порівняння подій, що відбуваються під час метафази та анафази перщого мейотичного поділу (І) та мітозу (ІІ): 1 – після кон’югації у метафазі І
мейозу гомологічні хромосоми починають відходити одна від одної; 2 – в анафазі І
мейозу гомологічні хромосоми розходяться до полюсів; зверніть увагу, як відбувається обмін ділянками (позначені іншим кольором) між ними; 3 – у метафазі
мітозу нитки веретена поділу приєднуються до кінетохору, як і під час метафази І мейозу, але в анафазі до різних полюсів розходяться окремі хроматиди (4)

У метафазі другого мейотичного поділу (метафазі ІІ) завершуються
ущільнення хромосом і формування веретена (мал. 25.3).
В анафазі другого мейотичного поділу (анафазі ІІ) хроматиди окремих
хромосом розходяться до різних полюсів (мал. 25.3).
Під час телофази другого мейотичного поділу (телофази ІІ) хромосоми
знову деспіралізуються, зникає веретено поділу, формуються ядерця і
ядерна оболонка. Завершується телофаза ІІ поділом цитоплазми (мал. 25.3).
У результаті другого мейотичного поділу кількість хромосом не змінюється,
але кожна хромосома складається лише з однієї хроматиди.
Отже, після двох послідовних мейотичних поділів з диплоїдної материнської клітини утворюється чотири гаплоїдні дочірні, в яких кожна
хромосома представлена однією хроматидою.
• Біологічне значення мейозу. Мейоз становить собою досконалий
механізм, який забезпечує сталість каріотипу видів, що розмножуються
статевим способом. Завдяки двом послідовним мейотичним поділам число
хромосом статевих клітин зменшується вдвічі. Диплоїдний набір хромосом відновлюється під час злиття гамет при заплідненні.
Мейоз також забезпечує і спадкову мінливість організмів. По-перше, в
профазі І відбувається обмін ділянками гомологічних хромосом. А подруге, в анафазі І гомологічні хромосоми, які можуть містити відмінну
спадкову інформацію, опиняються в різних дочірніх клітинах (мал. 25.4).
Розбіжності між мітотичним поділом клітини та мейозом наведені на
малюнку 25.5. Докладніше їх з’ясувати мають змогу учні, які опановують
біологію на академічному рівні навчання, під час виконання практичної
роботи № 5.
• Місце мейозу у життєвому циклі організмів. Ви вже зрозуміли, що в
життєвому циклі організмів, які розмножуються статевим способом,
обов’язково має місце мейоз. Але в різних видів мейотичний поділ може
відбуватися на різних фазах життєвого циклу (мал. 25.6). Наприклад, у
паразитичних одноклітинних тварин-споровиків (зокрема, малярійного
плазмодія), деяких водоростей (хламідомонади тощо) – поділ зиготи
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І

ІІ

2n

2n

Метафаза

2n

перший поділ

Профаза

Телофаза

2n

2n

1n

1n

1n

другий поділ

1n

1n

1n

Мал. 25.5. Розбіжності між мітозом (І) і мейозом (ІІ)
І

ІІ

ІІІ

1n
1n

1n
2n
2n

2n

Мал. 25.6. Різні типи ядерних циклів: І – ядерний цикл хламідомонади (поділ
зиготи розпочинається мейозом); ІІ – ядерний цикл жаби (мейоз передує утворенню гамет); ІІІ – ядерний цикл папороті (статеве покоління гаплоїдне,
нестатеве – диплоїдне, мейоз відбувається при утворенні спор, з яких розвивається статеве покоління)
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розпочинається мейозом. Отже, у них диплоїдна лише зигота, усі інші
фази життєвого циклу мають гаплоїдний набір хромосом (мал. 25.6, І).
У багатоклітинних тварин і людини, навпаки, більша частина життєвого циклу представлена диплоїдними клітинами, гаплоїдні лише статеві.
У них мейоз передує утворенню статевих клітин (мал. 25.6, ІІ).
У вищих спорових рослин (мохів, папоротей, хвощів, плаунів) мейоз
відбувається під час утворення спор (мал. 25.6, ІІІ), з яких розвивається
гаплоїдне покоління, що розмножується статевим способом. А із заплідненої яйцеклітини розвивається диплоїдне нестатеве покоління, яке розмножується нестатево – спорами. Таким чином, одна половина життєвого
циклу цих організмів представлена гаплоїдними клітинами, а інша – диплоїдними. Те саме спостерігають і в морських одноклітинних тварин –
форамініфер.
Ключові терміни та поняття. Мейоз, кон’югація хромосом, кросин-

говер.

Коротко
про
головне

Мейоз – особливий спосіб поділу еукаріотичних клітин, унаслідок якого їхній хромосомний набір зменшується вдвічі. Під час
мейозу відбуваються два послідовні поділи, інтерфаза між якими
вкорочена або відсутня.
Унаслідок першого мейотичного поділу утворюються клітини
або лише ядра з половинним (звичайно гаплоїдним), порівняно з
материнською клітиною, набором хромосом. Під час кон’югації
хромосом на етапі профази може відбуватися кросинговер –
обмін ділянками між гомологічними хромосомами, що слугує
джерелом спадкової мінливості. Унаслідок другого мейотичного
поділу кількість хромосом не змінюється, але кожна хромосома
складається лише з однієї хроматиди. Мейоз становить собою
досконалий механізм, який забезпечує сталість каріотипу видів,
які розмножуються статевим способом. Диплоїдність відновлюється під час злиття гамет при заплідненні.
У деяких одноклітинних організмів (малярійного плазмодія,
хламідомонади тощо) поділ зиготи розпочинається мейозом.
У багатоклітинних тварин мейоз передує утворенню статевих
клітин. В організмів, у життєвому циклі яких чергуються статеве (гаплоїдне) та нестатеве (диплоїдне) покоління (вищі спорові
рослини, морські одноклітинні тварини – форамініфери), мейоз
завершує розвиток особин статевого.

Запи
итання для
само
оконтролю

1. Зі скількох
скільккох поділів
поділіів складається
сккладається
я процес
про
оцес мейозу?
мейо
озу? 2.
2. Що
Що таке
та
аке
ко
он’юга
ація гомологічних
гомол
логічн
них хромосом
хромо
осом і кросинговер?
кро
осинго
овер
р? 3. Чому
Чомуу мейоз
мей
йоз
кон’югація
сп
прияє
є збіл
льшен
нню с
падккової мінли
ивостті орга
анізм
мів? 4
е біол
лосприяє
збільшенню
спадкової
мінливості
організмів?
4.. Яке
біологіч
чне зн
начен
ння м
ейоз
зу? 5.. Н
ая
ких е
тапа
ах жит
ттєви
их цикл
клів о
рган
ніз
згічне
значення
мейозу?
На
яких
етапах
життєвих
циклів
організміів, що розмножуються
ро
озмно
ожуються статевим
статтевим
м способом,
спо
особом
м, може
може відбуватися
відбуувати
ися
мів,
ме
ейоз?
? 6. Що с
пільн
ного та ві
ідмінн
ного між проц
п
р цесами
и мейозу тта
а
мейоз?
спільного
відмінного
процесами
міітозу?
?
мітозу?

Поміркуйте.
По
Пом
ом
Чому мейоз не відбувається в організмів, яким не властиве статеве
розмноження?
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