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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Біологія клітини» є фундаментальною в системі 

базової вищої освіти під час підготовки фахівців за напрямом 6.051401 – 

«Біотехнологія». 

Метою дисципліни є пізнання теоретичних основ будови, особливостей 

розвитку, еволюції, біофізичних, біохімічних, молекулярних механізмів 

процесів життєдіяльності та функцій клітин; формування у студентів 

біологічного світогляду в галузі цитології одноклітинних і багатоклітинних 

організмів на основі вивчення морфофізіологічних особливостей клітинних 

структур, що покладені в основу будови й індивідуального розвитку живих 

істот; оволодіння теоретичними засадами біології клітини, які дозволять у 

подальшому фахівцю розуміти основні біотехнологічні напрями використання 

еукаріотичних та прокаріотичних клітин у сучасних біологічних технологіях. 

Завдання курсу: 

Теоретичні: 

– розкрити функції клітини і її компонентів. У центрі уваги знаходяться 

процеси руху клітини, її захисні реакції, живлення, секреція, виділення, 

накопичення різних речовин, проникність, збудження клітини, її репродукція, 

реакція на дію ззовні. Особливий інтерес представляють функції 

внутріклітинних структур і внутріклітинна регуляція цих функцій та вивчення 

впливу цілого організму на діяльність окремих клітин і на регуляцію 

організмом внутріклітинних процесів; 

– вивчити локалізацію речовин у клітині, обмінні процеси клітини і хімічні 

зміни, покладені в основу її функцій; 

– сформувати уявлення про особливості будови та функціонування 

клітини  як структурної одиниці живого. 

Практичні: 

– навчити самостійно працювати з навчальною літературою з біології 

клітини; 
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– дослідити особливості структурної організації клітини і її компонентів, 

що є основним напрямом дослідження клітини, так як без міцного 

морфологічного фундаменту неможливий ні фізіологічний, ні хімічний аспекти 

аналізу життєдіяльності клітини; 

– сприяти організації самостійної роботи студентів; 

– розвинути уміння студентів працювати на практичних заняттях. 

Перелік знань та умінь студентів 

Студент повинен знати: 

− історію розвитку цитології, принципи та методи дослідження клітин 

мікроорганізмів, рослинних і тваринних організмів, застосування методів 

мікроскопіювання; 

− основні положення клітинної теорії; 

− будову клітин різних типів організації, їх властивості, спільні риси та 

відмінності; 

− особливості розвитку, розмноження, життєдіяльності та функціонування 

клітин; 

− фізико-хімічні властивості, структуру та функції основних компонентів 

клітини; 

− біоенергетичні та метаболічні процеси клітини, акумулювання енергії;  

− принципи локалізації речовин у клітині, транспортування речовин; 

− клітинні цикли та їх регуляцію; 

− вплив зовнішніх і внутрішніх чинників ризику на життєдіяльність клітини. 

Студент повинен уміти: 

−  досліджувати мікропрепарати клітинного матеріалу із застосуванням 

методів мікроскопії;  

−  володіти методологією дослідження клітини і її компонентів, їх екстракції, 

забарвлення; 

−  визначати будову рослинної та тваринної клітини, особливості структури 

прокаріотичних клітин; 
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− визначати тип структурної організації спадкового апарату (організму, типу 

клітин, ділянки хромосоми, гена) про- та еукаріотичних організмів; 

−  визначати тип розмноження клітин; 

−  проводити аналіз процесів розвитку та диференціювання клітин; 

−  надавати фізіологічну оцінку стану клітин; 

− аналізувати процеси загибелі клітин, передбачати вплив факторів 

навколишнього середовища; 

− застосовувати знання основних положень клітинної теорії при розробці та 

удосконаленні біотехнологічних виробництв; 

− узагальнювати та надавати аналіз сучасних вітчизняних та закордонних 

досягнень в галузі клітинної теорії та біоінженерії; 

− застосовувати отримані навички та знання з біології клітини при вирішенні 

професійних практичних завдань на біотехнологічних виробництвах; 

− проводити наукові дослідження з біотехнології на рівні цитології, 

фізіології про- й еукаріотичних клітин. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Підготувати до вивчення дисциплін біотехнологічного циклу, зокрема: 

загальної мікробіології та вірусології; основ імунології; загальної біотехнології; 

анатомії і фізіології рослин; біоінженерії; біоенергетики; біотехнології 

бродіння; харчової біотехнології; загальної токсикології; санітарії та гігієни 

виробництва продукції. 

Основними формами роботи у процесі вивчення дисципліни «Біологія 

клітини» є лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, 

індивідуальна робота з викладачем. 

Звіт до лабораторної роботи повинен включати наступні складові 

елементи:  

– тема, мета роботи; 

– обладнання та реактиви; 

– начальні елементи, якими має володіти студент; 

– техніка безпеки; 
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– короткі та лаконічні відповіді на контрольні питання; 

– зарисовки у лабораторному альбомі відповідно до поставлених у 

роботі завдань. 

Під час самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, 

джерела літератури із запланованих тем, готують реферати та доповіді до 

практичних занять, виконують практичні завдання з побудови схем, графіків, 

розв’язання задач. 

Під час індивідуальної роботи з викладачем студенти консультуються з 

питань підготовки до практичних занять, написання рефератів та доповідей, 

відпрацьовують пропущені заняття і незадовільні оцінки. 

Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під 

час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності, 

диференційований залік. Модульний контроль проводиться у формі тестування 

або контрольної роботи. Залік проводиться у формі співбесіди з викладачем. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Основи мікроскопії 

Мета: ознайомитися з будовою збільшувальних приладів, засвоїти 

основні правила роботи з ними. 

Обладнання та реактиви: мікроскоп, тимчасові та постійні препарати. 

Навчальні елементи: окуляр, об’єктив, револьверна платівка, 

мікрогвинт, макрогвинт, конденсор, дзеркало, лінзи. 

Техніка безпеки: робота з оптичними приладами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

На поч. XVII ст. по всій Європі використовувались перші мікроскопи . У 

1665 р. англієць Роберт Гук (рис. 1.1) відкрив крихітні розділи, які назвав 

клітинами, вони йому нагадали схожі на клітки келії монахів. Спостереження 

Гука відкрило шлях до відкриття спершу мікроорганізмів, а потім дозволило 

усвідомити таємницю всього живого. Антоні ван Левенгук, дізнавшись про 

мікроскоп Гука, вирішив створити свій мікроскоп, який складався з двох 

латунних пластин і маленького шматочка скла, що виконував роль лінзи. У 

1675 р. Левенгук використовував такий мікроскоп для дослідження краплі води, 

побачив світ повний мікроорганізмів.  

 
Рисунок 1.1 – Мікроскоп Р. Гука (1) і клітини корка (2) 

Мікроскоп – це оптичний прилад для отримання збільшених зображень 

дуже маленьких предметів. Мікроскоп (рис. 1.2) складається із оптичної та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/XVII
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1665
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1675
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B0%D0%BB._17._%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%A0._%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B0_(1)_%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_(2).jpg
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механічної частини. Оптична система призначена для збільшення зображення 

предмета, складається зі збільшувальної (об’єктив і окуляр) та освітлювальної 

систем (дзеркало і конденсор з ірисовою діафрагмою та відкидною лінзою).  

Рисунок 1.2 – Будова мікроскопа:  

1 – окуляр;  

2 – тубус; 

3 – револьверна платівка;  

4 – об’єктив;  

5 – предметний столик; 

6 – конденсор;  

7 – дзеркало;  

8 – тубусотримач;  

9 – макрометричний гвинт;  

10 – мікрометричний гвинт;  

11 – підставка 

Об’єктив – це система лінз, вмонтованих у трубку. У мікроскопах 

використовуються об’єктиви зі збільшенням 3, 5, 9, 10, 20, 40, 60, 85, 90. 

Об’єктиви малого збільшення (3, 5, 8, 9) застосовуються для попереднього 

огляду препарату; об’єктиви середнього збільшення (20, 40, 60) – для вивчення 

великих клітин мікроорганізмів; об’єктиви великого збільшення (85, 90) – 

імерсійні – для вивчення внутрішніх структур клітин.  

Окуляр служить для збільшення зображення, отриманого від об’єктива. 

Звичайно окуляри мають збільшення х7, х10 і х15. Збільшення об’єктива й 

окуляра наводиться на їх оправі. Загальне збільшення мікроскопа дорівнює 

добутку збільшень окуляра й об’єктива. Освітлювальний пристрій складається 

із дзеркала і конденсора. Дзеркало має плоску та ввігнуту відбиваючі поверхні. 

Звичайно при роботі дзеркало повернено до світла плоскою стороною. 

Конденсор складається із двох лінз. Лінзи збирають паралельні промені світла, 

відбиті від дзеркала, в один пучок у площині досліджуваного препарата. 

Конденсор закріплено на кронштейні, він може рухатися вгору та вниз за 

допомогою ручки. На нижній частині конденсора знаходиться діафрагма, за 

допомогою якої регулюється інтенсивність освітлення препарата. Пучок 

променів від джерела світла потрапляє на дзеркало, відбивається через 

діафрагму конденсора, проходить крізь неї, далі – через досліджуваний 
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препарат і нарешті потрапляє в об’єктив. Об’єктив дає збільшене зображення 

препарата в площині окуляра (рис. 1.3).  

 

Рисунок 1.3 – Побудова зображення предмета у мікроскопі 

Механічна частина мікроскопа складається із основи та тубусотримача, 

на якому закріплено предметний столик, кронштейн конденсора та дзеркало. У 

верхній частині знаходяться головка для насадки з окуляром і револьвер із 

об’єктивами. Предметний столик служить для закріплення на ньому 

досліджуваного препарату. Фокусування здійснюється при переміщенні тубуса 

за допомогою механізму, що приводиться в рух двома гвинтами – 

макрометричним (грубе фокусування) і мікрометричним (тонке фокусування).  

Підготовка мікроскопа до роботи. Спочатку слід поставити об’єктив з 

малим збільшенням (х8) і при цьому збільшенні встановити найкраще 

освітлення, що досягається регулюванням положення дзеркала, конденсора та 

діафрагми. При огляді незафарбованих препаратів застосовується звужена 

діафрагма та опущений конденсор; при огляді зафарбованих препаратів – 

відкрита діафрагма і піднятий конденсор. Потім препарат слід розмістити на 

предметному столику мікроскопа, під об’єктив і закріпити зажимами. Об’єктив 

(х8) опускають за допомогою макрометричного гвинта так, щоб він майже 

торкнувся предметного столика (на відстані 0,5 см від нього). Слід повільно 
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покрутити макрогвинт проти часової стрілки до появи чіткого зображення 

препарату, після цього потрібно навести різкість мікрометричним гвинтом, 

повертаючи в межах одного обороту макрогвинта. Повернувши револьвер, слід 

установити об’єктив із середнім збільшенням. 

Хід роботи 

Завдання 1. Вивчити складові частини мікроскопа, у лабораторних 

альбомах зарисувати схематично будову мікроскопа. 

Завдання 2. Налаштувати мікроскоп на роботу. Розглянути у мікроскоп 

будь-які два постійні препарати та зарисувати їх. 

Контрольні питання 

1. Чому неможливо вивчати клітини без застосування збільшувальних 

приладів?  

2. Які збільшувальні прилади застосовують для вивчення клітин?  

3. Яка будова світлового мікроскопа? Покажіть його основні частини.  

4. Як визначити кратність збільшення вашого мікроскопа?  

5. Які основні правила роботи зі світловим мікроскопом?  

6. Чим електронний мікроскоп відрізняється від світлового? 

 Література: [1, с. 23–44; 6, с.237–239; 17, с. 10–11]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Методика проведення цитологічних досліджень 

Мета: розглянути основні методи цитологічних досліджень і особливості 

їх використання для дослідження різних типів клітин; продовжити розвивати 

уміння аналізувати, робити висновки. 

Обладнання та реактиви: мікроскоп, предметне та покривне скло, 

постійні препарати, цибулина, кристалічний фіолетовий, фуксин, р-н Люголя, 

етанол 96 %. 

Навчальні елементи: мікроскопія, мічені атоми, центрифугування, метод 

прижиттєвого вичення, культура клітин. 
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Техніка безпеки: робота з оптичними приладами, робота з колючо-

ріжучими інструментами, робота з хімреактивами та барвниками. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Мікроскопія (від грецьк. mikros – малий та skopeо – спостерігаю) – 

вивчення під мікроскопом – основний метод цитологічних досліджень. Методи 

дослідження за допомогою світлового (оптичного) мікроскопа називають 

світловою мікроскопією. Так можна вивчати загальний план будови клітин і 

їхні окремі органели, розміром не менше ніж 200 нм. Сучасний світловий 

мікроскоп забезпечує збільшення об’єктів у 2–3 тис. разів – можна побачити 

великі органели (мітохондрії, хлоропласти). Світлова мікроскопія ґрунтується 

на тому, що через прозорий чи напівпрозорий об’єкт дослідження проходять 

промені світла, які згодом потрапляють на систему лінз об’єктива й окуляра. 

Лінзи візуально збільшують об’єкт дослідження. Кратність збільшення можна 

визначити як добуток збільшень об’єктива й окуляра. Клітинні структури 

дрібніших розмірів (наприклад, рибосоми) відкрито й досліджено за допомогою 

електронного мікроскопа, винайденого у п.п. ХХ ст.. Електронний мікроскоп 

дає збільшення в сотні тисяч разів (до 500 000 і більше) і дозволяє вивчати 

ультраструктуру клітин – найдрібніші деталі їхньої будови. Виготовлення 

препаратів для світлової та електронної мікроскопії – досить складна 

процедура. Розглянемо методику одержання тимчасових і постійних 

препаратів. Методика одержання тимчасових препаратів: 

1. Виготовлені за допомогою бритви або мікротома поперечні або 

поздовжні зрізи поміщають на предметне скло в краплину води, вазелінове або 

силіконове масло, слабкий розчин цукру або в інші рідкі середовища, які не 

твердіють при висиханні. 

2. З метою кращого спостереження компонентів клітини та їх 

диференціації застосовують прижиттєве забарвлення клітин слабкими 

розчинами хімічно інертних барвників – метиленового синього, нейтрального 

червоного та ін. 

3. Накривають накривним скельцем. 
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Основні стадії одержання постійних препаратів: 

1. Фіксація – зупинка всіх життєвих процесів клітини і збереження її 

структур. Для цього застосовують швидке охолодження або хімічні фіксатори 

(спирт, формалін тощо). 

2. Об’єкти вивчення вміщують у рідке середовище, яке швидко твердне. 

Для світлової мікроскопії використовують парафін або целоїдин, а для 

електронної – пластмаси. Це дозволить зробити з них тонкі зрізи. 

3. За допомогою спеціальних пристроїв (мікротомів) роблять тонкі зрізи. 

4. Отримані зрізи забарвлюють різними речовинами. Наприклад, для 

забарвлення ядра, яке містить нуклеїнові кислоти, застосовують барвники з 

основними властивостями. Зрізи, призначені для електронної мікроскопії, 

забарвлюють солями важких металів, атоми яких розсіюють електрони. 

У світловому, електронному мікроскопах об’єкт розглядається на просвіт. 

Крізь нього проходить потік світла або електронів. Цей потік заломлюється 

лінзами. У світловому мікроскопі лінзи скляні, а в електронному – 

електромагніти. Конденсор направляє світловий чи електронний потік на 

об’єкт, а лінзи, розташовані за об’єктом, формують зображення. Зображення 

розглядають або фотографують. 

За допомогою світлової мікроскопії можна досліджувати рухливість 

мікроорганізмів. Для цього застосовують метод «висячої краплі». Невелику 

краплю мікробної суспензії наносять на середину покривного скла. Предметне 

скло з поглибленням («лункою»), краї якого змазані вазеліном, обережно 

накладають на покривне скло так, щоб крапля досліджуваної рідини опинилася 

в центрі заглиблення, щільно притискають до скла і швидко перевертають 

догори. Для дослідження препарату використовують імерсійний об’єктив, який 

занурюють у імерсійну олію на покривному склі. Крім звичайної мікроскопії у 

видимих променях використовується також флуоресцентна (люмінесцентна) і 

ультрафіолетова мікроскопія. При цьому препарати освітлюють синьо-

фіолетовими або ультрафіолетовими променями, які зумовлюють свічення 

(флуоресценцію) багатьох органічних речовин клітини (пігментів, вітамінів, 
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алкалоїдів та ін.). Застосовують також специфічні барвники – флуорохроми, які 

утворюють флуоресціюючі сполуки з тими речовинами клітин, що не мають 

здатності до природної флуоресценції. Такі флуоресціюючі препарати 

розглядають у мікроскоп і виявляють розташування і кількість окремих 

компонентів клітин, які не спостерігаються при звичайній мікроскопії. Завдяки 

флуоресцентній мікроскопії можна досліджувати живі, незафіксовані або злегка 

забарвлені клітини в препаратах. 

Іншими методами цитологічних досліджень є: 

− центрифугування – клітину піддають руйнуванню, а потім розділяють 

суміш органел у центрифузі при високій швидкості обертання; органели 

осідають на дно пробірки, розподіляючись шарами відповідно до своєї густини; 

кожен шар можна виділити та дослідити окремо. Метод застосовують для 

вивчення окремих клітинних структур. 1955 р. бельгієць Крістіан де Дюв 

завдяки використанню цього методу відкрив лізосоми; 

− метод «мічених атомів» або авторадіографія – у клітину вводять 

речовину, в якій один з атомів певного хімічного елемента заміщений його 

радіоактивним ізотопом; за допомогою спеціальних приладів, здатних 

фіксувати ці ізотопи, можна простежити міграцію речовин у клітині; 

− метод культури клітин – ізольовані живі клітини переносять у 

стерильне поживне середовище, яке схоже на природне для них середовище; за 

таких умов клітини здатні розмножуватися і виявляти інші ознаки 

життєдіяльності; змінюючи середовище, можна вивчати його вплив на клітини. 

Завдяки цьому методу для дослідження токсичної дії певних речовин не 

гублять лабораторних тварин. Достатньо скористатися клітинами, вирощеними 

в культурі. На таких модельних системах можна перевіряти дію лікувальних 

препаратів, стимуляторів, різних фізичних та інших чинників. Використання 

культури клітин людини надзвичайно важливе для медичних і біологічних 

досліджень. На основі цього методу розроблено клітинні технології, за 

допомогою яких конструюються організми із заданими наперед властивостями. 

Так, із кількох рослинних клітин удається виростити цілу рослину; 
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− метод прижиттєвого вивчення (досліджують живі клітини, їх процеси 

життєдіяльності – рух цитоплазми, поділ тощо). 

Хід роботи 

Завдання 1. Створити тимчасові препарати методом роздавленої 

краплини та методом висячої краплини. 

Завдання 2. Дослідити методом мікроскопії тимчасовий препарат зі 

шкірочки цибулини. 

Контрольні питання 

1. Дайте порівняльну характеристику методу висячої краплини та 

роздавленої краплини. 

2. У чому полягає суть методу «мічених атомів»? 

Література: [1, с. 25–45; 2, с. 17–40; 3, с. 172–206; 17, с.10–19]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Прокаріотична клітина 

Мета: вивчення клітинної структури прокаріотів, оволодіння методикою 

зафарбовування бактеріальних препаратів за Грамом; закріплення навичок 

роботи з мікроскопом. 

Обладнання та реактиви: мікроскоп, предметне та покривне скло, 

постійні препарати прокаріотів; імерсійна олія, кристалічний фіолетовий, 

фуксин, р-н Люголя, етанол 96 %. 

Навчальні елементи: морфологія бактерій, цитоплазматичний матрикс, 

нуклеоїд, ендоспори, грам-позитивні та грам-негативні бактерії.  

Техніка безпеки: робота з оптикою, робота з хімреактивами та 

барвниками. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Клітина (від лат. cellula – комірка) − структурно-функціональна одиниця 

всіх живих організмів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до 

самовідтворення. Розрізняють два типи клітин: прокаріотичні, що не мають 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
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сформованого ядра, характерні для бактерій та архей, та еукаріотичні – наявне 

ядро, властиві для всіх інших клітинних форм життя, зокрема рослин, грибів та 

тварин. До неклітинних форм життя належать віруси, які не мають власного 

метаболізму і не можуть розмножуватись поза межами клітин–живителів. 

У 1977 р. на підставі даних молекулярної систематики прокаріоти були 

розділені на царства Архебактерій (Archeobacteria) і Еубактерій (Eubacteria). 

Згодом, щоб підкреслити відмінності між ними, вони були перейменовані на 

домени Архей і Бактерій відповідно. Бактерії − мікроскопічні, переважно 

одноклітинні, організми, для яких характерна наявність клітинної стінки, 

цитоплазми, різних включень, відсутність ядра, мітохондрій, пластид та інших 

органел. Вони звичайно мають клітинні стінки, як рослинні та грибні клітини, 

але бактеріальні клітинні стінки звичайно зіткані з пептидогліканів. Більшість з 

них дуже малі –0,5–5,0 мкм, хоча гігантські бактерії, такі, як Thiomargarita 

namibiensis та Epulopiscium fishelsoni, можуть виростати до 0,5 мм у розмірі та 

бути видимими неозброєним оком. Деякі бактерії (наприклад, мікоплазми) 

настільки дрібні, що можуть проходити крізь бактеріальні фільтри. 

Представники прокаріотів: 

1. Мікоплазми − найпростіші з клітин, діаметром близько 0,1–0,3 мкм, є 

внутрішньо-клітинними паразитами. 

2. Рикетсії − збудники епідемічного висипного тифу. Середні розміри 

0,3–0,6 мкм. 

3. Коки − невеликі округлі 

бактерії (стафілококи, гонококи та ін.). 

Діаметр 0,8–10 мкм. Важливі 

захворювання людини, визвані коками, 

включають інфекції стафілококів 

(Staphylococcus), деякі типи харчових 

отруєнь, деякі інфекції сечової системи, 

отруйний шоковий синдром, гонорея, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%97%D0%BD_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/Thiomargarita_namibiensis
http://uk.wikipedia.org/wiki/Thiomargarita_namibiensis
http://uk.wikipedia.org/wiki/Epulopiscium_fishelsoni
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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та деякі форми менінгіту, інфекцій горла, пневмонії і синуситу. 

4. Бацили − паличкоподібні бактерії (кишкова паличка, сальмонела та ін.). 

Bacillus subtilis є найважливішим продуцентом амілаз і протеїназ і 

використовується у виробництві. Bacillus thuringiensis, а також синтезовані цим 

видом бактерій Cry-токсини використовуються як біозахист рослин в якості 

альтернативи синтетичних інсектицидів. Також бацили використовуються в 

генній інженерії для клонування ДНК. Перевагами бацил є висока вивченість 

генома багатьох видів, здатність секретувати інтактні білки в навколишнє 

середовище, невимогливість більшості видів до живильного середовища, 

висока технологічність, а також можливість тривалого зберігання промислових 

штамів у вигляді висушених спор.  

5. Вібріони − за формою нагадують кому, завдовжки 1,5–3,0 мкм, 

завтовшки 0,3 мкм (Vibrio cholerae). Рухливість забезпечена одним або 

декількома джгутиками, розташованими полярно. Спор і капсул не утворюють, 

проте більшість видів покриті зовні оболонкою, яка утворена виростом 

зовнішнього шару клітинної стінки. За Грамом представники роду 

забарвлюються негативно. V. vulnificus для людини найбільш фатальна. 

Найчастіше розвиваються такі ускладнення, як септицемія і гострі уретрити, 

гострі кардіоваскуліти. V. cincinnatiensis виділяється в клінічній картині ще й 

менінгітами і енцефалітом, супроводжуваними галюцинаторною 

симптоматикою. При дослідженні секційного матеріалу, ураженого деякими 

штамами вібро, може спостерігатися світіння тканин в темряві. 

6. Спірили − видовжені, спіралеподібні бактерії завдовжки 3,0–5,0 мкм. 

7. Ціанобактерії − (лат. Cyanobacteria, синьо-зелені водорості, ціанеї, 

ціанопрокаріоти) − значна група великих грамнегативних бактерій, здатних до 

фотосинтезу. Вони є головними учасниками «цвітіння» води, що викликає 

масові замори риби й отруєння тварин і людей. Ціанобактерія Synechocystis 

стала першим фотосинтезуючим організмом, чий геном був повністю 

розшифрований (у 1996 р., Дослідницьким інститутом Казуси, Японія). У 

Південній Америці і Китаї бактерії родів Spirulina і Nostoc через нестачу інших 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%96%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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видів продовольства використовують в їжу, висушуючи і готуючи муку. 

Ціанобактерії виробляють ціанотоксини: анатоксин-a, анатоксин-as, 

аплізіатоксин, домоїву кислоту, мікроцистін LR, нодуралін R, або сакситоксин. 

Як мінімум один вторинний метаболіт – ціановірин – має активність проти ВІЛ. 

Будова прокаріотичної клітини. Прокаріотичні клітини (рис. 3.1) менші 

і простіше організовані, ніж еукаріотичні. Їхні розміри коливаються від 1 до 

5 мкм у діаметрі, проте найменша відома бактерія мікоплазма має діаметр 

близько 0,3 мкм, а найбільша Thiomargarita namibiensis − 750 мкм.  

  
Рисунок 3.1 – Структура прокаріотичної клітини 

Мембрани прокаріот побудовані з ліпідів і білків. Бактерійні мембрани 

переважно не містять стеролів, таких як холестерол, а в архей ліпіди часто 

утворюють не бішар, а моношар, пронизуючи всю товщину мембрани. Хоч 

прокаріоти не мають складних мембранних органел, деякі внутрішні мембрани 

все ж можна спостерігати в їхніх клітинах. Наприклад, мезосоми − вгинання 

плазмалеми у формі везикул, трубочок і ламел, яким приписували утворення 

нових клітинних стінок та розподіл спадкової інформації між дочірніми 

клітинами під час поділу. У фотосинтезуючих бактерій (наприклад, пурпурових 

і ціанобактерій), а також у бактерій із високою інтенсивністю клітинного 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%86%D0%9B
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/Thiomargarita_namibiensis
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D1%88%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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дихання (наприклад, нітрифікуючих) площа плазмалеми збільшується завдяки 

утворенню великої кількості вгинань усередину клітини. 

Цитоплазматичний матрикс − це простір між плазмалемою і 

нуклеоїдом прокаріот, під електронним мікроскопом у ньому переважно не 

видно виражених структур, крім великої кількості рибосом. Рибосоми 

прокаріот, як і інших живих організмів, відповідають за здійснення процесу 

трансляції (одного із етапів біосинтезу білка). Проте бактерійні хромосоми 

дещо менші за еукаріотичні (коефіцієнти седиментації 70 S та 80 S відповідно) і 

мають інший склад білків та РНК. Через це бактерії, на відміну від еукаріот, 

чутливі до таких антибіотиків, як еритроміцин та тетрациклін, що вибірково 

діють на 70 S рибосоми. У цитоплазмі бактерій та архей можуть 

розташовуватись різноманітні включення органічних або неорганічних 

речовин, що переважно слугують для запасання. До органічних включень, 

наявних у різних видів бактерій, належать гранули глікогену, полі-β-

гідроксибутирату, ціанофіцину, карбоксисоми, газові вакуолі, до 

неорганічних − гранули поліфосфатів, магнетосоми. 

Нуклеоїд − ділянка цитоплазми неправильної форми, в якій розташована 

кільцева молекула ДНК − «бактерійна хромосома», де зберігається генетичний 

матеріал клітини. Нуклеоїд переважно контактує із плазматичною мембраною. 

Хімічний аналіз показав, що ця структура містить приблизно 60 % ДНК, 30 % 

РНК і 10 % білків. Крім хромосоми багато прокаріот містять плазміди − 

невеликі додаткові кільцеві молекули ДНК, що несуть зазвичай всього декілька 

генів і не є обов’язковим компонентом клітини. Вони надають бактерії 

корисних для неї властивостей: стійкість до антибіотиків, здатність засвоювати 

із середовища енергетичні субстрати, здатність ініціювати статевий процес. 

Клітинна стінка − переважно досить твердий шар, розташований зовні 

від плазмалеми, є майже у всіх прокаріот за винятком мікоплазм та деяких 

архей. Він захищає клітину, надає їй сталої форми, запобігає осмотичному 

руйнуванню. У бактерій клітинна стінка складається із пептидоглікану 

(муреїну), що побудований із довгих полісахаридних ланцюгів, з’єднаних між 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96-%CE%B2-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96-%CE%B2-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
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собою короткими пептидними перемичками. У 1884 р. Крістіан Грам винайшов 

метод зафарбовування бактерій, на основі якого їх було поділено на дві групи: 

грам-позитивні (фіолетові після зафарбовування) і грам-негативні (рожеві або 

червоні). Підставою для такої класифікації є різниця у будові клітинної стінки. 

Грам-позитивні бактерії (наприклад роди Staphylococcus, Bacillus, Lactobacillus) 

мають простішу структуру клітинної стінки, що складається майже виключно із 

муреїну. У грам-негативних бактерій (наприклад роди Salmonella, Escherichia, 

Azotobacter) клітинна стінка містить менше пептидоглікану і має додаткову 

зовнішню мембрану, що складається із фосфоліпідів. Клітинна стінка архей не 

містить муреїну, а побудована з різноманітних білків та полісахаридів. 

Зовнішні структури. У деяких бактерій наявна слизова оболонка − 

капсула, розташована зовні від клітинної стінки. Вона складається, переважно, 

з різноманітних білків, вуглеводів та уронових кислот. Капсули захищають 

клітини від висихання, можуть допомагати бактеріям у колоніях утримуватись 

разом, а індивідуальним бактеріям − прикріплюватись до різних субстратів. 

Капсули надають клітині додатковий захист: наприклад, капсульовані штами 

пневмококів вільно розмножуються в організмі та викликають запалення 

легень, тоді як не капсульовані швидко знищуються імунною системою і є 

абсолютно нешкідливими. На поверхні багатьох грам-негативних бактерій 

наявні тонкі волоскоподібні вирости, які не беруть участі у забезпеченні 

пересування, вони називаються ворсинками або фімбріями. Термін «фімбрії» 

інколи використовують взаємозамінно із терміном «пілі», хоча останній часом 

вживають тільки до структур, задіяних у статевому процесі кон’югації − 

статевих або F-пілей. Інші типи ворсинок тонші за F-пілі. Деякі із них беруть 

участь у прикріпленні бактерійних клітин до субстрату. Наприклад. збудник 

гонореї − Neisseria gonorrhoeae − використовує фімбрії для утримання на 

слизовій оболонці живителя. Більшість прокаріот пересуваються за допомогою 

одного або кількох джгутиків. Бактерійний джгутик побудований простіше за 

еукаріотичий, у 10 р. тонший, не вкритий зовні плазматичною мембраною і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
http://uk.wikipedia.org/wiki/Bacillus
http://uk.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
http://uk.wikipedia.org/wiki/Salmonella
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Escherichia&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Azotobacter
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%28%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%27%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=F-%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%28%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29#.D0.92.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.BA.D0.B8.2F.D1.84.D1.96.D0.BC.D0.B1.D1.80.D1.96.D1.97_1_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA
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складається із однакових молекул білків, що утворюють циліндр. У мембрані 

джгутик закріплений за допомогою базального тільця. 

Ендоспори − це оточені щільною оболонкою структури, що містять ДНК 

бактерії і забезпечують виживання у несприятливих умовах. До утворення 

ендоспор здатні лише деякі види прокаріот, наприклад представники родів 

Clostridium (C. tetani − збудник правцю, C. botulinum − збудник ботулізму, 

C. perfringens − збудник газової гангрени тощо) та Bacillus (B. anthracis − 

збудник сибірської виразки). Для утворення ендоспори клітина реплікує свою 

ДНК і оточує копію щільною оболонкою, з утвореної структури видаляється 

надлишок води, і в ній сповільнюється метаболізм. Спори бактерій можуть 

витримувати досить жорсткі умови середовища, такі як тривале висушування, 

кип’ятіння, короткохвильове опромінення тощо. 

Порівняльна характеристика клітин еукаріот та прокаріот 

Ознака Прокаріоти Еукаріоти 

Розміри клітин Середній діаметр 0,5–10 мкм Середній діаметр 10–100 мкм 

Компактизація 

ДНК 

У бактерій ДНК компактизується 

без участі гістонів. В архей ДНК 

асоційована із білками гістонами 

Наявний хроматин: ДНК 

компактизується у комплексі із 

білками гістонами 

Організація 

геному 

У бактерій немає інтронів і великих 

некодуючих ділянок. Гени об’єднані 

в оперони. В архей наявні інтронні 

ділянки особливої структури 

У більшості геном не економний: 

наявна екзон-інтронна організація 

генів, великі ділянки некодуючої 

ДНК. Гени не об’єднані в оперони 

Тип поділу Простий бінарний поділ Мейоз або мітоз 

Веретено поділу Не утворюється Утворюється 

Тип рибосом 70 S рибосоми 80 S рибосоми у цитоплазмі 

Наявність 

мембранних 

органел 

Немає мембранних органел, інколи 

плазмалема утворює випинання 

всередину клітини 

Велика кількість одномембранних 

та двомембранних органел 

Тип джгутика Джгутик простий, не містить 

мікротрубочок, не оточений 

мембраною, діаметр близько 20 нм 

Джгутики складаються із 

мікротрубочок, розташованих за 

принципом «9+2», оточені 

плазматичною мембраною, d=200 нм 

Хід роботи 

Завдання 1. Розглянути та замалювати будову прокаріотичної клітини. 

Завдання 2. Визначити представників прокаріот у тимчасовому препараті 

(наприклад, мазок-зіскоб поверхні зуба), вказати їх морфологічний тип та грам 

відношення на основі проведення зафарбовування бактерії по Граму: мазок 

протягом 1–2 хв. фарбувати кристалічним фіолетовим; 1–2 хв. фарбувати р-м 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/Clostridium
http://uk.wikipedia.org/wiki/Clostridium_tetani
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/Clostridium_perfringens
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Bacillus
http://uk.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BA%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=70S_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=80S_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BC
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Люголя (мазок зафарбовується у фіолетовий колір); промити етанолом 

протягом 0,5–1 хв. (деякі бактерії обезбарвлюються – грам-негативні). 

Контрольні питання: 

1. Назвати основні органоїди та органели прокаріотичної клітини, 

зазначити їхні функції. 

2. Охарактеризуйте представників прокаріотів. 

3. У чому полягає суть методу зафарбовування бактерій по Х. Граму? 

4. Наведіть приклади грам-позитивних та грам-негативних бактерій. 

Література: [2, с.183–186; 3, с. 22–27; 7, с.135–150; 17, с.135–148]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Еукаріотична клітина. Будова та фізіологія на прикладі 

рослинної клітини 

Мета: вивчення клітинної структури еукаріотів; закріплення навичок 

роботи з мікроскопом, розвиток умінь аналізувати та узагальнювати. 

Обладнання та реактиви: мікроскоп, предметне та покривне скло, 

лусочка цибулі, постійні препарати; імерсійна олія, кристалічний фіолетовий, 

фуксин, р-н Люголя, етанол 96 %. 

Навчальні елементи: пластиди, вакуолі, цитоплазматична мембрана, ядро. 

Техніка безпеки: робота з оптикою, робота з хімреактивами та 

барвниками. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Клітини прокаріотів і еукаріотів на фенотипічному рівні схожі за 

наявністю ДНК та білок-синтезуючого апарату, представленого рибосомами; 

наявністю клітинних мембран; ферментних комплексів, що забезпечують 

процеси реплікації, транскрипції, трансляції та синтезу АТФ. До складу клітин 

прокаріотів та еукаріотів входять білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, 

мінеральні речовини та вода. Відмінність у будові клітин прокаріотів та 

еукаріотів полягає, у першу чергу, у тому, що майже вся ДНК прокаріотів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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складається з однієї хромосоми, і у випадку бактерій не пов’язана з білками-

гістонами (хоча навіть бактерії мають гістоноподібні білки). Еукаріоти, на 

відміну від прокаріотів, зазвичай, не містять генів, організованих у великі 

оперони, процесс цитокінезу (поділу ДНК) проходить за участю веретена 

поділу. Рибосоми у еукаріотів більші, ніж рибосоми прокаріотів (умовна вага 

прокаріотичних рибосом становить 70 S, тоді як еукаріотичних – 80 S). Багато 

клітин еукаріотів здатні до фаго- та піноцитозу, мають морфологічно 

оформлене ядро, часто також мітохондрії, пластиди, ендоплазматичний 

ретикулум, комплекс Гольджі, лізосоми, пероксисоми, клітинний центр з 

центріолями й іншу структуру джгутиків. Для багатоьох клітин еукаріотів 

характерні мітоз, мейоз, повноцінний статевий процес, проте набагато нижча 

ймовірність горизонтального переносу генів. Зазвичай еукаріотичні клітини 

більші за розмірами, ніж прокаріотичні − їх середній діаметр становить біля 5 –

 20 мікрон, тоді як у бактерії та архей − 0,5–2 мікрона. 

Еукаріоти − справжні ядерні організми, клітини (рис. 4.1) яких мають 

чітко сформоване ядро і всі основні структурні компоненти клітини.  

 

Рисунок 4.1 − Будова еукаріотичної клітини 

До еукаріот відносяться рослини, тварини, гриби (табл. 4.1). Еукаріотична 

клітина має складну будову. Вона складається з трьох основних 

взаємозв’язаних частин: зовнішньої клітинної мембрани, у деяких додатково є 

оболонка; цитоплазми та її органел; ядра. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
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Таблиця 4.1 – Порівняльна характеристика Бактерій (Б), Рослин (Р), Тварин (Т) 

Клітинна 

структур

а 

Функція Б Р  Т  

Ядро 
Зберігання спадкової інформації, синтез РНК – + + 

Клітинна 

мембрана 

Виконує бар’єрну, транспортну, матричну, 

механічну, рецепторну, енергетичну, 

ферментативну і маркувальну функції 

+ + + 

Капсула 

Захищає бактерії від пошкоджень і висихання. 

Створює додатковий осмотичний бар’єр і є 

джерелом резервних речовин. Перешкоджає 

фагоцитозу бактерій 

+ – – 

Клітинна 

стінка 

Полісахаридна оболонка над клітинною 

мембраною, через неї відбувається регуляція води і 

газів у клітині. Непроникна навіть для дрібних 

молекул. Не перешкоджає дифузії 

+ + – 

Контакти 

між 

клітинами 

Зв’язування між собою клітин тканини. Транспорт 

речовин між клітинами 
– 

Плаз-

модес-

ми 

Дес-

мосо-

ми 

Хромосома  

Нуклеопротеїновий комплекс, що містить ДНК, а 

також пістони і гістоноподібні білки 
Нук-

леоїд 

+ + 

Плазміди  

Зберігання геномної інформації, яка кодує 

ферменти, які руйнують антибіотики, тим самим 

дозволяють уникати їх згубного впливу 

+ – – 

Цитоплазм

а 

Містить органели клітини і рівномірно розподіляє 

поживні речовини по клітині 
+ + + 

Мітохондрі

ї 

Перетворення енергії в клітині. Мають внутрішні 

мембрани, на яких здійснюється синтез АТФ 
– + + 

Апарат 

Гольджі 

Виробляє синтез складних білків, полісахаридів, їх 

накопичення і секрецію 
– + + 

Ендоплаз-

матичний 

ретикулум 

Виконує синтез і забезпечує транспорт білків і 

ліпідів 
– + + 

Рибосоми  
Здійснюють синтез білка (трансляцію) + + + 

Центріолі  
Під час ділення клітини утворює веретено поділу – – + 

Пластиди 

Двохмембранні структури, в яких відбуваються 

реакції фотосинтезу  

(хлоропласти), відбувається накопичення крохмалю 

(лейкопласти), надають забарвлення плодам і 

квітам (хромопласти) 

– + – 

Продовження табл. 4.1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
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Клітинна 

структура 
Функція Б Р  Т 

Лізосоми  
Розщеплення різних органічних речовин – + + 

Пероксисо-

ма 

Синтез і транспорт білків і ліпідів – + + 

Вакуолі  

Накопичують клітинний сік. Для переміщення 

бактеріальних клітин у товщі води. Підтримує 

тургор клітин 

– + + 

Цитоскеле

т 

Опорно-рухова система клітини. Зміни білків 

цитоскелета призводять до зміни форми клітини та 

розташування в ній органоїдів. 

± + + 

Мезосоми  

Артефакти, що виникають під час підготовки 

зразків для електронної мікроскопії 
+ – – 

Пілі  

Служать для прикріплення бактеріальної клітини 

до різних поверхонь 
+ – – 

Органоїди 

руху 

Для переміщення в просторі (війки, джгутики та 

ін.) 
+ + + 

Хід роботи 

Завдання 1. Розглянути та зарисувати будову еукаріотичної клітини. 

Завдання 2. Вивчити та розпізнати органели еукаріотичної клітини на 

прикладі тимчасових та постійних препаратів. Замалювати дві на вибір. 

Контрольні питання 

1. Назвати основні органоїди та органели еукаріотичної клітини, 

зазначити їхні функції. 

2. Охарактеризувати відмінності еукаріотичної клітини з прокаріотичною. 

Література: [2, с. 178–180; 3, с. 27–56; 13, с.16–139; 17, с. 197–201]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Ядро. Рибосоми 

Мета: вивчення особливостей будови ядра та рибосом; формування 

умінь виявляти структурні компоненти клітини у постійних препаратах; 

закріплення навичок роботи з мікроскопом. 

Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати, роздатковий 

матеріал, таблиці. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Навчальні елементи: ядро, ядерна оболонка, ядерний сік, хроматин і 

ядерце, рибосоми. 

Техніка безпеки: робота з оптикою. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Ядро було відкрито Р. Броуном у 1833 р. у клітинах тичинкових ниток 

традесканції. Це обов’язковий компонент рослинних і тваринних клітин, крім 

прокаріотичних. Існують клітини, наприклад, ситовидні трубки вищих рослин 

або еритроцити ссавців, у яких протягом більшої частини їхнього життя ядро 

відсутнє, хоча воно і було в той період, коли клітина ще не повністю 

диференційована. Такі безядерні клітини не здатні до ділення і живуть 

порівняно недовго. 

Для переважної більшості клітин характерне лише одне ядро, але у 

деяких, особливо у нижчих рослин, можуть існувати і навіть переважати 

двоядерні клітини (дикаріони у грибів), а також багатоядерні. У більшості 

випадків ядро має округлу форму і займає центральну частину клітини. У 

рослинних клітинах, де вся центральна частина нерідко зайнята великою 

вакуолею, а ядро притиснуте до клітинної стінки, воно може бути сплющене і 

за формою нагадувати лінзу. У лейкоцитах деяких типів, а також у клітинах 

павутинних залоз деяких комах і павуків, ядра бувають неправильної форми − 

багатолопатеві. У вищих організмів діаметр ядра в середньому складає від 10 

до 30 мкм, у нижчих він значно менший. Виключення складають ядра ризоїдів 

харових водоростей та гігантські ядра слизовиків (500–600 мкм діаметром). 

Вивчення хімічного складу ядра показало, що його основна маса 

(70−96 %) складається з простих і складних білків. Прості білки бувають двох 

типів: основні (гістони і протаміни) і кислі (глобуліни). Складні білки − це 

сполуки простих білків з нуклеїновими кислотами (нуклеопротеїди, 

нуклеогістони). Серед білків ядра кількісно переважають нуклеопротеїди, тобто 

сполуки білків з нуклеїновими кислотами ДНК і РНК. Ядро клітини, що не 

ділиться частіше називають інтерфазним ядром. Раніше вважалося, що таке 
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ядро знаходиться в стані спокою, але на основі значної кількості фактів 

установлено, що таке уявлення не відповідає дійсності, оскільки саме в цей 

період процеси обміну в ньому проходять найінтенсивніше. Основними 

структурами інтерфазного ядра є ядерна оболонка, ядерний сік, хроматин і 

ядерце (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Будова ядра 

Ядерна оболонка. Кожне ядро, якою б не була його форма, відділене від 

цитоплазми подвійною мембраною або так званою ядерною оболонкою. Ядерна 

оболонка відсутня лише протягом короткого часу в період клітинного ділення. 

Між двома мембранами ядерної оболонки знаходиться перинуклеарний простір, 

ширина якого 20–60 нм. Зовнішня мембрана ядерної оболонки часто 

переходить, не перериваючись в мембрани ЕПС, тому вона часто покрита 

рибосомами, що підкреслюють подібність і взаємозв’язок між ядерною 

оболонкою і ЕПС. Внутрішня мембрана контактує з хромосомним матеріалом 

ядра. Мембрана ядерної оболонки в морфологічному відношенні не 

відрізняється від інших внутріклітинних мембран. 

Характерною особливістю ядерної оболонки є наявність на її поверхні 

особливих пор, що мають вигляд округлих наскрізних отворів діаметром 80–
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90 нм. Кількість пор дуже варіює і залежить від розмірів ядра і від 

функціональної активності клітини. У деяких ядер пори можуть займати більше 

10 % поверхні ядра. Пора характеризується октагональною симетрією. По межі 

округлого отвору в ядерній оболонці розміщується три ряди гранул, по вісім у 

кожному: один ряд лежить з боку ядра, інший − з боку цитоплазми, третій 

розміщений у центральній частині пори. Розмір гранул 25 нм. Від них відходять 

фібрилярні відростки, які можуть сходитися в центрі пори, утворюючи ніби 

перегородку. У центрі отвору пори часто можна бачити центральну гранулу. У 

складі ядерних оболонок знайдено невелику кількість ДНК (0–8 %), РНК (3–

9 %), але основними хімічними компонентами є ліпіди (13–35 %) і білки (50–

75 %), що характерно для всіх клітинних мембран. Серед білків мембрани 

значна кількість ферментів, які спільні з ЕПС, виявлена також активність 

багатьох окислювальних ферментів, що беруть участь в окислювальному 

фосфорилюванні на ядерних мембранах. Цей процес забезпечує енергією 

процеси, що відбуваються в клітинному ядрі. Більша частина РНК ядерної 

оболонки приходиться на рРНК, що входять до складу рибосом на зовнішній 

ядерній мембрані. Функції ядерної оболонки полягають у відмежуванні вмісту 

ядра від цитоплазми і в регуляції переміщення речовин з ядра в цитоплазму і 

навпаки. Ядерні оболонки повністю проникні для іонів, для молекул з малою 

молекулярною масою, таких як цукри, амінокислоти, нуклеотиди. Велика 

кількість білків теж вільно проникає в ядро. З ядра в цитоплазму 

транспортується РНК і РНП-частинки (рибосоми). Як здійснюються всі ці види 

транспорту до кінця не з’ясовано. 

Ядерний сік або каріоплазма – рідина, що знаходиться в ядрі і заповнює 

проміжки між хроматиновими структурами і ядерцем. Вона має приблизно таку 

ж в’язкість, як і в’язкість гіалоплазми, але трохи вищу кислотність. У 

каріоплазмі виявлені ферменти, які зумовлюють редуплікацію ДНК, синтез 

РНК і ядерних білків, і ферменти, що забезпечують гліколіз та 

фосфорилювання, тобто синтез АТФ. Гранулярна частина каріоплазми включає 

гранули РНП, тобто майбутні рибосоми. 
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Хроматин. Ядро після фіксації в кислому середовищі легко 

зафарбовується основними барвниками. При цьому в ньому виявляється сітка 

тонких ниток, між якими розміщуються маси зафарбованого матеріалу. Цей 

матеріал за свою здатність зафарбовуватися оснόвними (лужними) барвниками 

був названий хроматином. Ця здатність вказує на кислотні властивості 

хроматину: до його складу входить ДНК в комплексі з білком. Усередньому в 

хроматині 40 % припадає на ДНК і біля 60 % на білки, серед яких специфічні 

ядерні білки-гістони становлять від 40 до 80 % усіх білків, що входять до 

складу виділеного хроматину. У структурному відношенні хроматин являє 

собою нитчасті комплексні молекули дезоксирибонуклеопротеїду (ДНП), що 

складаються з ДНК, асоційованої з гістонами. Виявлено, що у складі хромосом 

довжина індивідуальних лінійних молекул ДНК може досягати сотень 

мікрометрів і навіть декількох сантиметрів. Максимальна молекулярна маса 

молекули ДНК дрозофіл дорівнює 41х10
9
, що відповідає довжині біля 2 см.  

Основою хроматину є елементарна хромосомна фібрила, молекула ДНП. 

Вивчення фібрили ДНП показало, що білки, а це переважно гістони, розміщені 

по довжині неперервної молекули ДНК нерівномірно, а у вигляді груп, що 

представляють собою вісім молекул білків: по дві молекули гістонів Н2А, Н2В 

Н3, Н4, які утворюють своєрідну серцевину, що отримала назву гістоновий кор. 

По поверхні гістонового кору розташовується ДНК, утворюючи 1,75 оберти 

(146 нуклеотидних пар). Такий комплекс з гістонового кору і фрагмента 

молекули ДНК отримав назву нуклеосома, розмір якої близько 10 нм (відкриті 

в 1974 р.). ДНК, що знаходиться між нуклеосомами, названа лінкерною. Вона 

різної довжини (середня  10 нм). Тут міститься близько 60 нуклеотидів. Отже 

не вся ДНК зв’язана з нуклеосомами, 10–13 % її довжини вільна від нуклеосом. 

Лінкерна ДНК зв’язана з гістоном Н1. Вважається, що гістон Н1 відповідає за 

укладання нуклеосомної нитки у складі хроматинової фібрили. Молекула цього 

білка має центральну глобулярну частину і витягнуті N−C− кінцеві ділянки. 

Таким чином, нуклеосоми − основні структурні одиниці хроматину.  
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Нуклеосомний – перший рівень компактизації хроматину, що 

зустрічається як у інтерфазних, так і в мітотичних хромосомах. При цьому 

утвориться хроматинова фібрила, у якій ДНК первинно компактизована із 

щільністю упаковування, що дорівнює 6–7 (146 нуклеотидних пар ДНК 

довжиною в 68 нм вкладені в глобулу діаметром 10 нм). Згідно з іншою точкою 

зору 25–нанометрова фібрила хроматину складається ніби зі зближених глобул 

того ж розміру, які назвали нуклеомери. 

Нуклеомерний – другий рівень укладки хроматину, що забезпечує 

сорокакратне ущільнення ДНК. Як нуклеосомний, так і нуклеомерний рівні 

компактизації ДНК хроматину здійснюються за рахунок гістонових білків, що 

беруть участь не тільки в утворенні нуклеосом, але й у їхньому кооперативному 

об’єднанні у вигляді фібрил ДНП, де ДНК зазнає додаткову зверхспіралізацію. 

Усі інші рівні компактизації пов’язані з характером укладання 25–нм фібрил у 

нові компактизаційні рівні, де провідну роль мають негістонові білки. Петлі 

фібрил ДНП, об’єднавшись скріпками з негістонових білків ядерного матриксу 

або остова, до складу яких можуть входити як ферменти реплікації ДНК, так і 

транскрипції, утворять компактні тіла (0,1−0,2 мкм), названі хромомерами.  

Третій рівень структурної організації хроматину отримав назву 

хромомерного. Четвертий рівень, названий хромонемним, виникає завдяки 

зближенню у лінійному порядку хромомер, які утворюють товсті (0,1−0,2 мкм) 

нитки, видимі у світловому мікроскопі.  

Існує декілька типів хроматину. Після закінчення клітинного поділу 

хромосоми втрачають свою компактну форму, розрихляються і 

деконденсуються. Ступінь такої деконденсації хромосоми може бути різним в 

ядрах різних клітин. Коли хромосома або її ділянка повністю деконденсована, 

тоді ці зони називають дифузним еухроматином або еухроматином. При 

неповній деконденсації в інтерфазному ядрі можна знайти окремі згустки, що 

називаються конденсованим хроматином або гетерохроматином. 

Гетерохроматинові ділянки найчастіше розміщуються в теломерних, 

центромерних, біля ядерцевих ділянок хромосом. Невеличкі ділянки 
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гетерохроматину також розкидані серед маси еухроматинових районів 

хромосоми. У 1949 р. М. Бар і Ч. Бертрам при вивченні нейронів кішки 

помітили, що в інтерфазному ядрі міститься інтенсивно зафарбоване деякими 

барвниками тільце. Причому присутнє воно лише у ядрах клітин самок і 

відсутнє у самців. Ця структура у ядрі клітини одержала назву статевого 

хроматину, або «тільця Бара». 

Статевий хроматин знаходиться частіше всього під оболонкою ядра. 

Знайдений у різних тканинах (нервова, епітеліальна, гладенька м’язова) і 

органах (печінка, серце) хребетних тварин, у т. ч. людини, в безхребетних і 

навіть у рослин. Хромосоми – це один з основних компонентів клітинного ядра, 

які мають складну організацію, здатні до реплікації і передачі генетичної 

інформації в ряду клітинних поколінь. У кожному ядрі може бути від одного до 

декількох тілець округлої форми, які сильно заломлюють світло. Це ядерця. 

Його не можна вважати самостійною структурою або органоїдом, тому, що 

ядерце є похідним хромосоми, однієї з її ділянок, що активно функціонує в 

інтерфазі. Така ділянка має назву організатора ядерця. Під його контролем 

синтезується нуклеїново-кислотна частина матеріалу ядерця і відбувається 

організація цього матеріалу в щільне тільце. Тип ядерця залежить від типу 

клітини і від її метаболічного стану; більші і щільніші ядерця характерні для 

клітин, що відрізняються високою активністю, а саме для ембріональних клітин 

і для клітин, що здійснюють синтез білка. Загальна кількість ядерець на ядро 

визначається кількістю ядерцевих організаторів і збільшується із збільшенням 

плоїдності ядра. Показано, що в деяких ядрах ядерець буває менше, ніж 

кількість ядерцевих організаторів. Причиною цього може бути те, що ядерця 

можуть зливатися або ж в утворенні одного ядерця можуть брати участь 

декілька організаторів ядерець. Згідно із сучасною термінологією у складі 

ядерця виділяють такі основні компоненти: фібрилярні центри, щільний 

фібрилярний компонент, гранулярний компонент, ядерцеві вакуолі, а також 

асоційований із ядерцем хроматин. Фібрилярні центри – це структури, утворені 

рихло вкладеними фібрилами товщиною 7–10 нм. Щільний фібрилярний 
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компонент утворює шар щільно укладених фібрил на поверхні фібрилярних 

центрів. Гранулярний компонент ядерця утворений гранулами діаметром 

близько 20 нм. Вивчення хімії ядерця показало, що воно на 60–90 % 

складається з білка. В основному, це кислі фосфопротеїди і основні білки 

негістонової природи. Кількість РНК в ядерці коливається від 4 до 20 %. 

Вивчення цієї РНК указало на подібність її з цитоплазматичною РНК. Так як 

основну масу цитоплазматичної РНК складає рибосомна РНК, то можна 

сказати, що ядерцева РНК належить до цього класу. Багаточисленні досліди 

свідчать, що ядерце є місцем синтезу рРНК і утворення рибосом. 

Рибосома (ribosome) є немембранною органелою клітини, що складається 

з рРНК та рибосомних білків (протеїнів). Рибосома здійснює біосинтез білків, 

транслюючи мРНК поліпептидний ланцюг. Таким чином, рибосому можна 

вважати фабрикою, що виготовляє білки, базуючись на наявній генетичній 

інформації. У клітині дозрілі рибосоми знаходяться переважно в 

компартментах, для активного білкового синтезу. Вони можуть вільно плавати 

в цитоплазмі або бути прикріпленими до цитоплазматичного боку мембран 

ендоплазматичного ретикулуму чи ядра. Рибосоми прокаріотів та еукаріотів є 

дуже подібними за будовою та функцією, але відрізняються розміром. Вони 

складаються з двох субодиниць: однієї великої та однієї малої. Для процесу 

трансляції необхідна злагоджена взаємодія обох субодиниць, що разом 

становлять комплекс із молекулярною масою декілька мільйонів дальтон (Da). 

Субодиниці рибосом, зазвичай, позначаються одиницями Сведберга (S), що є 

мірою швидкості седиментації під час центрифугування і залежать від маси, 

розміру та форми частинки. Позначені в цих одиницях, велика субодиниця є 

50 S або 60 S (прокаріотичні або еукаріотичні, відповідно), мала є 30 S або 40 S, 

і ціла рибосома (комплекс малої разом з великою) 70 S або 80 S. Рибосома є 

органелою, на якій відбувається трансляція генетичної інформації (рис. 5.2), 

закодованої в мРНК. Ця інформація втілюється в поліпептидний ланцюг.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%97%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
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Рисунок 5.2 – Схематичне зображення рибосоми в процесі трансляції 

Мала субодиниця зв’язує мРНК, а велика субодиниця направляє 

аміноацил-тРНК та пептидил-тРНК до матричної РНК, контролюючи 

правильне парування відповідних триплетів. Рибосома є структурною 

платформою для процесу декодування генетичної інформації з РНК та володіє 

каталітичним центром відповідальним за формування пептидного зв’язку, так 

званим «пептидил-трансферазним центром».  

Хід роботи 

Завдання 1. Розглянути та зарисувати будову ядра та рибосоми. 

Завдання 2. Під мікроскопом розглянути постійні препарати, знайти та 

позначити структурні компоненти клітини. 

Контрольні питання 

1. Особливості будови ядра. 

2. Охарактеризувати рибосому як структурну одиницю клітини. 

Література: [1, с. 50–214; 2, с. 141–145; 3, с. 264–274; 6, с. 54–60; 10, 

с. 107–115; 13, с. 66–74; 17, с. 197–201]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Інші органели клітини 

Мета: вивчити особливості будови клітини; сформувати уміння виявляти 

структурні компоненти клітини у постійних препаратах; закріпити навички 

роботи з мікроскопом. 

Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати, роздатковий 

матеріал, таблиці. 

Навчальні елементи: центріолі, мітохондрії, вакуолі, пероксисома, 

апарат Ґольджі, ендоплазматичний ретикулум, лізосоми. 

Техніка безпеки: робота з оптикою. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Органела (від слова орган й давньогрець. εδος – вид) – зазвичай вільно-

плаваюча частина еукаріотичної клітини, яка виконує специфічну функцію. 

Органели поділяються на: немембранні: центріолі, ядерце, рибосоми; 

мембранні (обмежені мембраною): ядро, мітохондрії, вакуолі, апарат Ґольджі, 

пероксисома, ендоплазматичний ретикулум, лізосоми, хлоропласти. 

Центріоль – невелика органела, що входить до складу клітинного 

центру, знаходиться в цитоплазмі біля ядра. Являє собою циліндр, стінки якого 

побудовані з дев’яти триплетів мікротрубочок, довжиною 0,2–0,8 мкм. 

Структурним елементом мікротрубочок є білок тубулін. У клітинах зазвичай 

знаходяться дві центріолі, оточені центросомою. Центріоль є в усіх тваринних 

та деяких рослинних клітинах. Функція центріолі полягає в утворенні веретена 

поділу під час розмноження клітин, бере участь в утворенні війок та джгутиків. 

Мітохондрія (від грец. μιτος або mitos – «нитка» та κουδριον або 

khondrion – «гранула») – двомембранна органела, присутня у клітин еукаріот. 

Мітохондрії називають «клітинними електростанціями»: перетворюють 

молекули речовин на енергію у формі АТФ –окислювальне фосфорилювання. 

Вакуоля – обмежена мембраною органела, яка міститься в деяких 

еукаріотних клітинах і виконує різні функції (секреція, екскреція і зберігання 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BE%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D2%90%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BE%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D2%90%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
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запасних речовин). Вакуоля та її вміст – відокремлена від цитоплазми частина. 

Вакуолі особливо добре помітні в клітинах рослин і грибів. Вакуолі рослин 

необхідні для регулювання тургорного тиску та pH цитоплазми. Травні вакуолі 

серед тварин зустрічаються у представників одноклітинних. У цьому випадку 

травні вакуолі являються собою мембранні пухирці з їжею, в які виділяються 

травні ферменти. Поживні речовини всмоктуються клітиною, потім пухирець 

різко скорочується і неперетравлені залишки залишають клітину. 

Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та 

інші) – одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів. Ця мембранна 

органела представлена трьома видами утворів: дископодібними мембранними 

мішечками (цистернами), розміщеними пучками щільно на відстані 14–25 нм з 

внутрішнім простором 5–20 нм (частіше по 5–6 мішечків у комплексі); 

системою трубочок діаметром 20–50 нм; і міхурців різних розмірів. Мішечки 

сполучаються між собою і мають трубочкове з’єднання з іншими такими ж 

апаратами. У рослинних клітинах виявляється ряд окремих стопок, який 

називають диктіосомою. У тваринних клітинах часто міститься одна велика або 

кілька з’єднаних трубками стопок, які сортують утворені в клітині молекули, 

упаковують їх у пухирці, оточені мембраною. 

Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum – «сіточка») або 

ендоплазматична мережа – внутрішньоклітинна органела еукаріотичних 

клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною 

сплющених порожнин, бульбашок і канальців. За участю ЕПР відбувається 

трансляція і транспорт мембранних білків, синтез і транспорт ліпідів і стероїдів. 

Для ЕПС характерне також накопичення продуктів синтезу. Ендоплазматичний 

ретикулум бере участь у створенні нової ядерної оболонки (наприклад, після 

мітозу). ЕПР містить внутріклітинний запас кальцію, який є медіатором 

багатьох реакцій у клітині, зокрема скорочення м’язових клітин. 

Лізосо́ма (від дав. гр. λύσις – розчинення та sōma – тіло) – одномембранна 

органела, що містить гідролітичні ферменти, виконує функцію 

внутрішньоклітинного розщеплення макромолекул. Лізосоми виконують у 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/PH
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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клітині такі функції: розщеплення внутрішньо- та позаклітинних відходів, 

старих органел, знищення патогенних мікроорганізмів, забезпечення клітини 

поживними речовинами. 

Хід роботи  

Завдання 1. Розглянути та зарисувати будову структурних компонентів 

клітини. 

Завдання 2. Під мікроскопом розглянути постійні препарати, знайти та 

позначити структурні компоненти клітини. 

Контрольні питання 

1. Особливості будови мітохондрій. 

2. Охарактеризувати рибосому як структурну одиницю клітини. 

Література: [5, с. 41–43; 6, с. 62–81, с. 95–110; 13, с. 33–66, с. 431–485]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Пластиди. Включення 

Мета: вивчення особливостей будови пластид; ознайомлення з 

рослинним та тваринними клітинними включеннями; закріплення навичок 

роботи з мікроскопом. 

Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати, роздатковий 

матеріал, таблиці. 

Навчальні елементи: пропластиди, хлоропласти, хромопласти, 

амілопласти, етіопласти. 

Техніка безпеки: робота з оптикою. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Пластиди – група двомембранних органоїдів виключно рослинних клітин. 

Види: пропластиди, хлоропласти, хромопласти, амілопласти і етіопласти (рис. 

7.1). Усі рослинні клітини мають пластиди певного типу. Пластиди усіх типів 

оточені двомембранною оболонкою, під якою знаходиться строма, або матрикс. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Окрім того, в пластидах є система внутрішніх мембран (пухирці, тилакоїди, 

фрети), нуклеоїди у вигляді ДНК і рибосоми. 

 

Рисунок 7.1 – Види пластидів, їх взаємоперетворення 

Пропластиди – це дрібні (1–1,5 мкм) безбарвні або блідо-зелені 

недиференційовані пластиди меристематичних клітин конусів наростання 

пагонів та коренів, мають кулясту або еліпсоїдну форму. Структура пропластид 

слаборозвинена. Внутрішня мембрана оболонки місцями вгинається, 

вклинюючись у гомогенну строму. У місцях вгинання можуть знаходитись 

один або два ізольовані пухирці і тилакоїди. 

Хлоропласти у вищих рослин знаходяться в клітинах мезофілу листка, 

замикаючих клітинах епідермісу та інших клітинах зелених тканин. У клітинах 

стовпчастої та губчастої паренхіми мезофілу листків міститься по 20–40 

хлоропластів. У вищих рослин хлоропласти мають зелений колір і форму 

двоопуклої, плоско-опуклої або вигнуто-опуклої лінз з круглим або еліпсоїдним 

контуром. Розмір коливається в межах 3–10 мкм. Внутрішня структура 

хлоропластів представлена парами паралельних мембран, які, сполучаючись 

кінцями, утворюють дископодібні мішечки – тилакоїди, що, накладаючись один 

на одного (по 5–20 штук), утворюють грани. Порожнини тилакоїдів однієї 

грани і сусідніх гран сполучені трубочками – фретами (тилакоїдами строми), 

стінки яких також мають мембранну будову. Тилакоїдна система являє собою 
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суцільну систему сполучених між собою порожнин, відмежованих від строми 

тилакоїдною мембранною системою. Розвиток хлоропласта з пропластиди 

може відбуватися прямим способом (на світлі) і непрямим – через етіопласт (в 

темряві). На світлі внутрішня мембрана двомембранної оболонки пропластиди 

вгинається в строму в декількох місцях. Потім ці вгинання відшнуровуються і 

перетворюються на плоскі круглі пухирці – тилакоїди, які об’єднуються в 

грани. У другому випадку мембранні трубочки проламелярного тіла 

етіопластів, що утворилися з пропластид у темряві, реорганізуються в 

тилакоїдну систему лише на світлі. Хлоропласти можуть утворюватись із 

хлоропластів шляхом поділу, наприклад, у водоростей (хлорела, хламідомонада 

тощо). У тилакоїдних мембранах хлоропластів містяться жиророзчинні 

пігменти (хлорофіл а, хлорофіл б і каротиноїди), а також електротранспортний 

ланцюг, що здійснює світлові реакції фотосинтезу; у стромі хлоропласта – 

пластоглобули (багаті на ліпіди краплинки, які розміщуються поряд з 

тилакоїдами), крохмальні зерна, рибосоми, нуклеоїди. Кількість пластоглобул 

збільшується у процесі старіння хлоропластів. Крохмальні зерна в 

хлоропластах розміщуються поруч з тилакоїдами, утворюються в хлоропластах 

на світлі і зникають через 12–24 год у темряві. Рибосоми знаходяться в 

хлоропласті у вільному стані або адсорбовані на поверхні мембран тилакоїдів. 

Вони дрібніші від цитоплазматичних рибосом. ДНК хлоропластів має довжину 

первинної структури майже 40–46 мкм і здатна кодувати біосинтез близько 120 

білків з молекулярною масою 40000 (близько 300 амінокислотних залишків). 

Хлоропластна ДНК самовідтворюється способом реплікації. Отже, в 

хлоропластах є механізм для біосинтезу білка, але, незважаючи на це, багато 

білків хлоропластів кодуються ядерними генами і синтезуються на 

цитоплазматичних рибосомах, а потім переносяться до хлоропластів. У 

хлоропластах відбувається також біосинтез хлорофілів, каротиноїдів, жирних 

кислот, гліколіпідів та інших речовин. Функцією хлоропластів є фотосинтез – 

первинний синтез органічного вуглецю з неорганічного за рахунок світлової 

енергії. 



39 

 

Етіопласти – це пластиди рослин, що «виросли» в темряві, наявні в 

сім’ядольних і зародкових листочках, які ще знаходяться під землею. У них є 

пігменти каротиноїди і протохлорофіл, рибосоми та ДНК. Етіопласт має 

двомембранну оболонку, в якій міститься 1–4 проламелярних тіла. Останні 

складаються з чотирьох трубочок, сполучених між собою в одній точці за 

типом тетраедра. На світлі етіопласти швидко перетворюються на хлоропласти, 

а проламелярні тіла трансформуються в систему тилакоїдних мембран. 

Хромопласти – пластиди, мембрани тилакоїдів яких містять каротиноїди, 

завдяки чому жовтого або червоного забарвлення набувають оплодні соковитих 

плодів (шипшина, горобина, томати), пелюстки квіток, коренеплоди (морква). 

Хромопласти найчастіше розвиваються з хлоропластів і тому за розмірами, 

формою та будовою подібні до них. За внутрішньою будовою розрізняють 

п’ять видів хромопластів: глобулярні, які складаються з краплинок 

пластоглобул, що містять каротиноїди (пелюстки квіток соняшника, череди, 

пижма, мати-й-мачухи); мембранні, які мають до 25 наборів концентричних 

мембран з каротиноїдами (пелюстки нарциса жовтого); трубчасті, що 

характеризуються наявністю волокон з каротиноїдами (плоди стручкового 

перцю); сітчасто-трубчасті – утворені густою сіткою розгалужених 

непаралельних трубочок (покривало початків деяких ароїдних); кристалічні – 

містять каротиноїди у вигляді кристалів (плоди томатів, горобини, шипшини). 

Амілопласти – це безбарвні пластиди, заповнені крохмальними зернами. 

Містяться в запасаючих тканинах ендосперму або сім’ядолей насіння, бульб. 

Амілопласти оточені подвійною мембраною, під якою знаходиться строма. У 

ній може бути одне велике крохмальне зерно (амілопласти бульби картоплі) або 

декілька дрібних (амілопласти клітин кореневого чохлика), нуклеоїд у вигляді 

ДНК і рибосоми. У запасаючих тканинах амілопласти синтезують крохмаль із 

сахарози, яка надходить до них від фотосинтезуючих тканин, запасають і 

зберігають його до наступної мобілізації під час проростання. У кореневому 

чохлику і крохмалоносній піхві первинної кори стебла амілопласти має суттєвє 

значення у сприйнятті сили земного тяжіння і явищ геотропізму. 
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Пластиди здатні до взаємоперетворень. Хлоропласти, етіопласти, 

хромопласти і амілопласти можуть розвиватися безпосередньо з пропластид. 

Перетворення пластид у пропластиди можна спостерігати у разі трансформації 

клітин диференційованої тканини в клітини меристеми. Етіопласти 

розвиваються в хлоропласти на світлі. Амілопласти утворюються з 

хлоропластів або етіопластів. Амілопласти на світлі здатні трансформуватися в 

хлоропласти. У коренеплодах моркви амілопласти перетворюються на 

хромопласти. У клітинах меристематичних тканин кількість пластид 

збільшується за рахунок поділу останніх, який збігається з поділом клітини. У 

клітинах молодих листків поділ пластид триває і після припинення поділу 

клітин. Окрім пропластид, до поділу здатні і хлоропласти. Своїм походженням 

у процесі еволюції хлоропласти найімовірніше зобов’язані ціанобактеріям. 

Для клітин рослин і тварин характерні утвори, які в процесі 

життєдіяльності то зникають, то виникають − включення. Основне місце їх 

локалізації − цитоплазма, але іноді вони бувають і у ядрі. Являючись 

продуктами клітинного метаболізму, включення в основному нагромаджуються 

у формі гранул, крапель, кристалів. Хімічний склад їх може бути 

різноманітним, але в основному вони складаються з білків, жирів, вуглеводів. 

До включень також належать пігменти і секрети. 

Вуглеводи. У цитоплазмі найпростіших та багатоклітинних зустрічаються 

відклади глікогену. Багаті на глікоген клітини поперечно-смугастих м’язів, 

клітини печінки, нейрони. Внаслідок розщеплення глікогену вивільняється 

енергія, необхідна для скорочення м’язів, дихання та інших процесів 

клітинного метаболізму. У рослин вуглеводи відкладаються у вигляді 

крохмалю, форма зерен якого специфічна для кожного виду рослин. На 

крохмаль багата цитоплазма бульб картоплі, зерен злаків, бобових рослин. 

Жири відкладаються в цитоплазмі у вигляді дрібних крапельок. Багаті на жири 

жирові клітини сполучної тканини, клітини епітелію печінки риб і амфібій, 

насіння рослин. Білкові включення зустрічаються рідше ніж жири та вуглеводи. 

Особливо багаті на білкові включення яйцеклітини, цитоплазма печінки, а в 
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рослин білкову природу мають алейронові зерна. Форма білкових включень 

різноманітна (кульки, пластинки, диски, палички та ін.).У вигляді включень у 

багатьох тваринних клітинах є гранули секретів, що виробляються різними 

клітинами, але найчастіше залозистими. Ці включення за своєю природою 

можуть бути білками, полісахаридами, ліпопротеїдами, глікопротеїдами та ін. У 

клітинах залоз внутрішньої секреції секреторні включення являють собою 

гормони. Клітини залоз травної системи містять ферменти, а секреторними 

включеннями в клітинах сальної залози є дрібненькі краплинки жиру. 

Секреторні включення є не лише в тваринних клітинах, а й у клітинах рослин. 

Досить часто вони представлені ефірними маслами з сильним запахом і 

високою леткістю. Серед кристалічних включень необхідно виділити оксалати 

кальцію, що зустрічаються у клітинах багатьох рослин і відклади пігментів 

(наприклад, антоціан). 

Пігменти нагромаджуються в клітині в процесі її життєдіяльності і 

особливо у міру старіння клітин та при різноманітних дистрофічних процесах. 

Серед таких пігментів слід виділити жовті та червоні ліпохроми, ретинін − 

зоровий пігмент, ліпофусцин − жовтий або коричневий пігмент та інші. Іншу 

групу пігментів становлять такі, наявність яких пов’язана з виконанням певних 

функцій. Це гемоглобін − червоний дихальний пігмент і темно-коричневий або 

чорний пігмент меланін.  

Хід роботи 

Завдання 1. Розглянути та зарисувати будову структурних компонентів 

клітини, зокрема пластид. 

Завдання 2. Під мікроскопом розглянути постійні препарати, знайти та 

позначити структурні компоненти клітини. 

Контрольні питання 

1. Взаємоперетворення пластид. 

2. Охарактеризувати включення як складову клітини. 

Література: [1, с. 355–366; 3, с. 431–485; 5, с. 43–47; 17, с. 202–203]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

 Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

спеціальну термінологію з біології клітини, володіє латинськими назвами, 

володіє понятійним апаратом; уміє застосувати здобуті теоретичні знання під 

час вирішення практичних завдань, що стосується нових технологій 

дослідження структури клітини; самостійно може підготувати змістовний 

реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

 Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

спеціальну термінологію з біології клітини, володіє понятійним апаратом, 

латинськими назвами, але у своїх відповідях може допустити неточності, 

зустрічаються незначні помилки під час виконання завдань; самостійно може 

підготувати змістовний реферат і захистити основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

 Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні 

вміння, але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема,  підготувати реферат 

і захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними 

неточностями. 

 D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу з питань 

будови людського організму, виявляє знання і розуміння основних положень, 

за допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, 

серед яких є значна кількість суттєвих. За допомогою викладача може 

підготувати реферативну роботу. 
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E 3 (задовільно) 60−64 

 Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні; 

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; 

може самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки 

робить нелогічні, непослідовні. 

 FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 

слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти 

суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи 

«ні»; однак може самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками 

та ауковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку, що 

проводяться після закінчення другого семестру (закінчення курсу). 

Отримана кількість балів переводиться в національну шкалу відповідно 

до таблиці, наведеної нижче, та виставляється в екзаменаційну відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

 

Оцінка за 100-бальною 

шкалою 

Оцінка за національною 

шкалою 

60–100  «зараховано» 

1–34 «не зараховано» 
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