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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;
– дослідити особливості структурної організації клітини і її компонентів,
що є основним напрямом дослідження клітини, так як без міцного
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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;
− 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;
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− 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. 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 ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1
Тема. Історія цитологічних досліджень. Методи вивчення клітин
Мета: ознайомитись з історією відкриття та

вивчення клітини,

розглянути основні методи цитологічних досліджень та особливості їх
використання для дослідження різних типів клітин; продовжити розвивати
уміння аналізувати, робити висновки.
Навчальні елементи: мікроскоп, клітина, протоплазма, ядро, клітинна
теорія,

мікроскопія

в

темному

полі,

фазово-контрастна

поляризаційна мікроскопія, люмінесцентна мікроскопія,

мікроскопія,

ультрафіолетова

мікроскопія, центрифугування, метод «мічених атомів», імуногістохімічний метод, метод культури клітин і тканин.
Короткі теоретичні відомості
Історія цитологічних досліджень. Уявлення про клітину з’явилися у
зв’язку з винаходом мікроскопа. Напр. XIII ст. винайдені оптичні лінзи, їх
почали використовувати у якості окулярів. 1608 р. – Галілео Галілей винайшов
підзорну трубу (телескоп). У 1609 р. сконструював перший мікроскоп −
оптичний

прилад,

що

має

складну

систему

лінз,

для

отримання

збільшувального зображення предметів, невидимих оком на близькій відстані.
Прилад мав дві лінзи і збільшував у 35–40 разів. 1665 р. – англ. фізик Роберт
Гук створив трьохлінзовий мікроскоп, додав конденсор. Розглядаючи під
мікроскопом зріз пробки, виявив, що вона складається з комірок, розділених
перегородками. Ці осередки він назвав клітинами. У 1671 р. італ. біолог і лікар
Марчелло Мальпігі описав судинно- провідні пучки коренів, стебел і листків.
Англієць Неємія Грю, вивчаючи рослини, вперше ввів у науку поняття
«тканини» як сукупності клітин і міжклітинної речовини. Голландський
натураліст Антоніо Ван Левенгук першим відкрив найпростіших (1674 р.),
бактерій (1676 р.), пластиди (1676 р.), сперматозоїди тварин (1677 р.),
дріжджові грибки (1680 р.), еритроцити жаби, в яких виділив ядра (1680 р.),
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джгутикових найпростіших (1681 р.) та інших. 1825–1827 р. − Ян Пуркіньє
вперше описав рідкий вміст клітини – протоплазму. Шотландець Роберт Броун
у 1831 р. описав у клітинах шкірки листка орхідеї округлі структури, які він
назвав ядрами. Вперше ввів поняття «ядро». 1837 р. − німецький ботанік
Маттіас Шлейден сформулював теорію утворення рослинних клітин з
безструктурної плазми, а у 1838 р. німецький зоолог Теодор Шванн
обгрунтував клітинну теорію будови організмів. Клітинна теорія будови
сформульована і опублікована Т. Шванном і М. Шлейденом в 1839 р.

Суттєвим доповненням основного положення клітинної теорії було
відкриття ще в 1827 р. академіком Російської АН К. М. Бером яйцеклітини
ссавців. К. М. Бер установив, що всі організми починають свій розвиток з однієї
клітини, що представляє собою запліднене яйце. Це відкриття показало, що
клітина не тільки одиниця будови, але й одиниця розвитку всіх живих
організмів. У 1840 р. − Микола Железнов вперше описав амітоз. 1856–1858 р.
німецький патогоанатом, антрополог, гігієніст Рудольф Вірхов зробив
узагальнення: нові клітини виникають тільки шляхом поділу раніше існуючих
клітин. 1875 р. − Едвард Адольф Страсбургер описав мітоз і хромосоми. Термін
«хромосома» запропонував В. Вальдейер у 1883 році. 1880–1883 р. − А. Шімпер
і В. Мейер відкрили, описали і класифікувати пластиди: хлоропласти,
лейкопласти, хромопласти. 1890 р. − Альтман виявив мітохондрії за допомогою
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спеціального фарбування і описав їх, Бенда в 1897 р. назвав їх мітохондріями.
1892 р. − російський ботанік Д.Й. Івановський відкрив віруси. У 1929 р. біологи
Е. Руска, М. Кнолль і Б. Боррего використали електронний мікроскоп для
вивчення клітин. 1955 р. − В. П. Уйльсон дав узагальнену схему будови
клітини, яка увійшла до всіх підручників. Таким чином, до поч. XX ст.
сформульовано уявлення про спільність походження і єдність всього живого.
Методи досліджень клітини (рис. 1.1)

Рисунок 1.1. – Методи досліджень
Мікроскопія (від грецьк. mikros − малий та skopeо − спостерігаю) –
вивчення під мікроскопом − є основним методом цитологічних досліджень.
Методи дослідження за допомогою світлового (оптичного) мікроскопа
називають світловою мікроскопією. Так можна вивчати загальний план будови
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клітин і їхні окремі органели, розміром не менше ніж 200 нм. Сучасний
світловий мікроскоп забезпечує збільшення об’єктів у 2–3 тис. разів. За
допомогою нього можна побачити великі органели (мітохондрії, хлоропласти).
Через прозорий чи напівпрозорий об’єкт дослідження проходять промені
світла, які згодом потрапляють на систему лінз 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.
До спеціальних методів мікроскопії належать:
а) мікроскопія в темному полі − дозволяє в незабарвленому препараті
виділяти контрастуючі структури;
б)

фазово-контрастна

мікроскопія

дозволяє

дослідити

живі

та

незабарвлені об’єкти, що є контрастними та відрізняються за показником
заломлення світла;
в) поляризаційна мікроскопія забезпечує виявлення незабарвлених
анізотропних структур (колагенові волокна, міофібрили тощо);
г) люмінесцентна мікроскопія використовується для спостереження
об’єктів, що флуоресціюють, і дозволяє виявляти хімічний склад об’єктів
(нуклеїнові кислоти, білки, вуглеводи, ліпіди);
д) ультрафіолетова мікроскопія дає можливість досліджувати хімічний
склад гістологічних структур, вивчати об’єкти в живому організмі.
Для

отримання

тривимірного

зображення

об’єкта

застосовують

скануючий електронний мікроскоп, дозволяє дослідити будову поверхні
клітинних мембран за допомогою методу сколів (заморожування–сколювання).
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. Цей метод застосовують для
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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 за міграцією цих речовин у клітині та
їхнім перетворенням;
− 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. Воно може замінити неприпустимі з етичної точки зору
експерименти на людях. На основі методу розроблено клітинні технології, за
допомогою яких конструюються організми із заданими наперед властивостями.
Так, із кількох рослинних клітин удається виростити цілу рослину;
− метод прижиттєвого вивчення (досліджують живі клітини, їх
процеси життєдіяльності − рух цитоплазми, поділ тощо).
Для визначення хімічного складу структур і метаболізму клітин, тканин і
органів використовують гістохімічні методи. Різновидом гістохімічних методів
є імуногістохімічний метод, який дозволяє виявляти тканинні антигени за
допомогою мічених антитіл.
Завдання до теми
1. Схематично зобразити розвиток цитологічних досліджень (указати вид
відкриття, автора та рік).
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2. За графом логічної структури теми (рис. 1.1) під час вивчення способів
мікроскопії з’ясуйте межі можливостей світлової мікроскопії, які обмежені
довжиною світлової хвилі.
3. Скласти порівняльну таблицю методів досліджень за формою:
Метод

Суть

Об’єкт дослідження

Контрольні питання
1. Яким чином відбувалось становлення біології клітини як науки?
2. Порівняйте положення сучасної клітинної теорії з теорією Шлейдена –
Шванна.
3. Назвіть етапи виготовлення препаратів для цитологічних досліджень.
4. У чому полягає подібність люмінесцентної та ультрафіолетової
мікроскопії?
5. Чим визначається різниця методів цитологічних досліджень?
Література: [1, с. 7–45; 2, с. 17–40; 3, с. 172–206; 4, с. 10-28; 17, с. 10–
68].
Практичне заняття № 2
Тема. Структурні компоненти клітини. Рослинна і тваринна
клітини
Мета: вивчити структурні компоненти клітин, розглянути основні
органели рослинної, тваринної та прокаріотичної клітини; розвивати навички
логічного аналізу.
Навчальні елементи: клітина, прокаріотична клітина, рослинна клітина,
тваринна клітина, плазмалема.
Короткі теоретичні відомості
Клітини тканин рослин і тварин відрізняються розмірами, формою,
особливостями організації, функціями (рис. 2.1). За формою клітини бувають:
циліндрові і кубічні (в епітеліальних тканинах), дископодібні (еритроцити),
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округлі (яйцеклітини), подовжені і веретеноподібні (м’язові), зірчасті (нервові),
паличкоподібні, відростчасті тощо. Розміри клітин варіюють від 0,1–0,25 мкм
(деякі бактерії) до 155 мм (яйце страуса в шкаралупі); діаметр більшості
еукаріотних клітин лежить у межах 10–100 мкм.

Рисунок 2.1 – Типові риси структурної організації клітин:
а − прокаріотична; б − рослинна; в − тваринна
Клітина (cellula, cytus) є елементарною живою системою, що складається
з трьох основних структурних компонентів − оболонки, цитоплазми і ядра.
Цитоплазма і ядро утворюють протоплазму. Оболонка клітини представлена
комплексом біологічних мембран. Біологічна мембрана відмежовує вміст
клітини від зовнішнього середовища, утворює стінки більшості органоїдів і
оболонку ядра, розділяє вміст цитоплазми на окремі відсіки. У всіх клітин вона
побудована однаково і має товщину 7–10 нм. Біологічна мембрана при розгляді
в електронному мікроскопі виглядає тришаровою − два темні шари, розділені
світлим. Зовнішній і внутрішній шари мембрани (темні) утворені молекулами
білків, а середній (світлий) − двома шарами молекул ліпідів. Ліпідні молекули
розташовані впорядковано: водорозчинні (гідрофільні) кінці молекул повернені
до білкових шарів, а водо-нерозчинні (гідрофобні) − один до одного. Білкові
молекули відносно ліпідного шару можуть розташовуватися по-різному:
більшість їх знаходиться на обох поверхнях ліпідного шару, частина молекул
пронизує один, а частина − обидва шари ліпідних молекул. Біологічна
мембрана має виборчу проникність, тобто одні речовини проходять через неї
легше, ніж інші. Це пов’язано з тим, що на її поверхні є особливі розгалужені
структури − глікокалікс (переважно глюкопротеїди), що є рецепторами, які
сприймають («впізнають») певні хімічні речовини, що оточують клітину.
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Більшість занурених білків мембран є ферментами, беруть участь у транспорті
речовин через мембрану. Цитоплазматична мембрана – плазмалемма – бере
участь в обмінних процесах клітини з навколишнім середовищем, утворює
вирости, вгини, складки, мікроворсинки, які збільшують поверхню клітини.
Зовнішня поверхня мембран деяких клітин тварин може бути покрита муцином
(глікопротеїн),

слизом або хітином,

рослинних клітин –

целюлозою,

геміцелюлозою і пектиновими речовинами, які додають механічну міцність.
Рослинні клітини відрізняються від інших еукаріотичних клітин:
1) велика центральна вакуоль, простір, заповнений клітинним соком і
обмежений

мембраною −

тонопластом.

Вакуоль

забезпечує

підтримку

клітинного тургору, контролює переміщення молекул з цитозолю в виділення
клітини, зберігає корисні речовини і розщеплює старі білки і органели;
2) є клітинна стінка, що складається з целюлози, геміцелюлози, пектину і
в багатьох випадках лігніну, утворюється протопластом поверх клітинної
мембрани, відмінна від клітинної стінки грибів, що складається з хітину, і
бактерій, побудованої з пептидоглікану (муреїну);
3)

спеціалізовані

шляхи

зв’язку

між

клітинами −

плазмодесми,

цитоплазматичні містки: цитоплазма і ендоплазматичний ретикулум (ЕПР)
сусідніх клітин зв’язані через пори в клітинних стінках;
4) пластиди, з яких найбільш важливі хлоропласти. Хлоропласти містять
хлорофіл. Іншими пластидами є лейкопласти, амілопласти, що запасають
крохмаль, елайопласти, що зберігають жири та ін., а також хромопласти, що
спеціалізуються на синтезі та зберіганні пігментів;
5) чоловічі статеві клітини мохів і папоротей мають джгутик, схожий зі
джгутиком сперматозоїдів тварин, але у насінних рослин − голонасінних і
квіткових − вони позбавлені джгутика і називаються сперміями.
З притаманних тваринній клітині органел у рослинної відсутні центріолі.
Завдання до теми
1. Розглянути додатки та скласти порівняльну таблицю за формою,
зазначивши функцію органел:
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Органела

Рослинна клітина

Тваринна клітина

Бактеріальна клітина

Контрольні питання
1. Чим відрізняється бактеріальна клітина від еукаріотичної?
2. Порівняйте органели рослинної та тваринної клітин.
Література: [2, с. 178–180; 8, с. 230–240; 13, с. 16–90].
Практичне заняття № 3
Тема. Будова цитоплазми. Мембранні органели
Мета: вивчити структурні компоненти клітин, розглянути

основні

одномембранні та двомембранні органели клітини; розвивати навички
логічного аналізу.
Навчальні елементи: клітина, цитоплазма, гіалоплазма, цитоскелет,
ендоплазматична сітка, мітохондрії, вакуолі, лізосоми, пластиди.
Короткі теоретичні відомості
Цитоплазма (від грец. κύτος «клітинаа» і πλάσμα тут «вміст») − внутрішнє
середовище живої або померлої клітини, крім ядра та вакуолі, обмежене плазматичною мембраною. Включає гіалоплазму − основну прозору речовину
цитоплазми, обов’язкові клітинні компоненти, що знаходяться в ній − органели,
а також різні непостійні структури − включення. Іноді під цитоплазмою
розуміють тільки гіалоплазму. Термін «цитоплазма» ввів Едуард Страсбургер у
1882 році. Цитоплазма являє собою складну колоїдну систему, яка утворена
білками, нуклеїновими кислотами, вуглеводами, водою та іншими речовинами.
У гіалоплазмі в розчиненому стані міститься велика кількість амінокислот,
нуклеотидів та інших будівельних блоків біополімерів, безліч проміжних
продуктів, що виникають при синтезі і розпаді макромолекул, а також іонів
неорганічних сполук, таких як Na-, К-, Са2+ Mg2- , Сl-, НС03 , НР042 та ін.
Незважаючи на те, що в електронному мікроскопі гіалоплазма виглядає
гомогенною речовиною, вона не є однорідною. Гіалоплазма складається з двох
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фаз − рідкої і твердої. Рідка фаза являє собою колоїдний розчин різних білків і
інших речовин. У рідкій фазі міститься система тонких (2 нм завтовшки)
білкових ниток − мікротрабекул, які перетинають цитоплазму в різних
напрямках; це так звана мікротрабекулярна система.
Мікротрабекулярна система зв’язує всі внутрішньоклітинні структури. У
місцях перетину або з’єднання кінців мікротрабекул розташовуються групи
рибосом. З мікротрабекулярною системою пов’язані ниткоподібні, білкові
комплекси, або філаменти (тонкі нитки) − мікротрубочки і мікрофіламенти.
Мікротрубочки, мікрофіламенти і мікротрабекулярна система утворюють
внутрішньоклітинний цитоплазматичний скелет (цитоскелет) (рис. 3.1.), який
впорядковує розміщення всіх структурних компонентів клітини.
Рисунок 3.1 – Цитоскелет клітини:
1 − трабекулярні нитки;
2 − мікротрубочка;
3 – ендоплазматичний ретикулум;
4 − клітинна мембрана;
5 − мітохондрія;
6 − полісоми;
7 − мікрофіламенти.
Функції гіалоплазми: є внутрішнім середовищем клітини, в якому
відбуваються хімічні процеси; об’єднує всі клітинні структури і забезпечує
хімічну взаємодію між ними; визначає місце розташування органел у клітині;
забезпечує внутрішньоклітинний транспорт речовин і переміщення органел
(наприклад, рух хлоропластів у рослинних клітинах); є основним вмістилищем і
зоною переміщення молекул АТФ; визначає форму клітини.
Одномембранні органели клітини
Ендоплазматична сітка (ЕПС, ЕПР) (рис. 3.2, І) міститься у всіх
еукаріотичних клітинах, становить більш ніж половину загальної кількості
клітинних мембран. Це система мембранних трубочок, канальців та їх
потовщень

(бульбашок),

сполучених

із

зовнішньоцитоплазматичною

мембраною і зовнішньою ядерною оболонкою. ЕПР є системою дрібних
вакуолей і канальців, сполучених один з одним і відмежованих від цитозолю
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однією мембраною. Мембрана ЕПС має численні складки, вигини й утворює
одну безперервну поверхню, яка оточує єдину замкнену порожнину. Мембрана
ретикулума

безпосередньо

переходить

у

зовнішню

ядерну

мембрану,

утворюючи з нею одне ціле.

Рисунок 3.2 – Будова одномембранних органел:
І – ЕПС; ІІ – АГ; ІІІ – утворення лізосом
Відомі два типи ЕПС: шорстка (гранулярна) − укрита рибосомами,
розташованими на зверненому до цитоплазми боці мембран, і гладенька
(агранулярна) − частина тієї ж мембрани, але без рибосом. Гранулярний ЕПР
необхідний для транспорту макромолекул у різні ділянки клітини (лізосоми,
апарат Гольджі (рис. 3.2, ІІ), бере участь у синтезі структурних компонентів
клітинних мембран. Агранулярний ЕПР бере участь у завершальних етапах
синтезу ліпідів і деяких внутрішньоклітинних полісахаридів. Гладенький ЕПР
переважає над шорстким у клітинах, що продукують стероїдні гормони. Він
добре розвинений також у м’язових волокнах, оскільки здатний поглинати йони
Са2+ з цитозолю, призводить до розслаблення м’язів під час кожного акту
м’язового скорочення. ЕПС − транспортна сітка клітини, що зв’язує між собою
основні її органели і, крім того, ділить цитоплазму на компартменти, в яких
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відбуваються

різноманітні

метаболічні

процеси.

Функції

ЕПС:

коомпартментація цитоплазми; синтез білків (на шорсткій ЕПС); дозрівання і
накопичення білків; синтез ліпідів, гормонів ліпідної природи і вуглеводів (на
гладенькій

ЕПС);

процеси

обміну

глікогену

(на

гладенькій

ЕПС);

транспортування речовин сприяє перенесенню поживних речовин у клітину;
розщеплення токсинів − на мембранах гладенької ЕПС клітин печінки;
розслаблення міофібрил при м’язовому скороченні − гладенька ЕПС м’язових
клітин поглинає йони Са2+ з цитоплазми.
Апарат (або як його ще називають комплекс) Гольджі − це група
мембранних мішечків − цистерн і зв’язана з ними система пухирців (пухирців
Гольджі), локалізованих біля клітинного ядра (рис 3.2, ІІ). Комплекс Гольджі −
найбільш рухливий та мінливий органоїд, що складається із стосів (по 3–12
штук) мембранних мішечків (диктіосом), зв’язаних із ними трубочок із
пухирцями на кінцях. Диктіосоми полярні − з одного полюса постійно
надходять пухирці з ЕПС, зливаються з їх вмістом, а від другого полюса
відходять уже дозрілі пухирці, які транспортуються в інші ділянки клітини та
виводяться з неї. Кількість диктіосом у клітині варіює від однієї до десятків і
сотень, залежно від типу клітини і фази її розвитку. Комплекс Гольджі
міститься навколо клітинного ядра. Функції комплексу Гольджі: накопичення і
дозрівання речовин метаболізму, що синтезуються в ЕПС, їх перерозподіл у
клітині та виведення; постачання хімічних компонентів для побудови клітинної
стінки у рослин; утворення первинних лізосом і вакуолей; з елементів
комплексу Гольджі в головці сперматозоїда утворюється акросома − утвір, що
забезпечує проникнення сперматозоїда в яйцеклітину; концентрація речовин,
які надходять у клітину ззовні і мають бути виведені з неї.
Лізосоми − похідні комплексу Гольджі. Дрібні сферичні органели клітини,
близько 1 мкм в діаметрі, обмежені щільною плазматичною мембраною.
Всередині містять однорідну речовину і близько сорока ферментів, які
розщеплюють білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти. Усі вони −
гідролітичні ферменти (кислі гідролази) із найбільшою активністю при рН5.
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Кисле середовище необхідне для оптимальної активності ферментів і в таких
умовах мембрана лізосоми непроникна для ферментів. В організмі під впливом
цих ферментів відбувається травлення двох типів: внутрішньоклітинне і
порожнинне (у шлунку). Лізосоми виявлено тільки у клітинах тварин і грибів.
У кожній клітині є кілька десятків лізосом. Зараз відомо близько 40 ферментів,
які містяться в лізосомах. За нормальних умов мембрана лізосом непроникна
для них. Проте, ця мембрана дає можливість кінцевим продуктам розщеплення
макромолекул легко виходити назовні, так що вони можуть потім або
виділятися з клітини, або використовуватися всередині неї.
Лізосомальні ферменти синтезуються (рис. 3.2, ІІІ) на гранулярному ЕПР і
транспортуються до апарату Гольджі. Потім від АГ відгалужуються пухирці,
які й перетворюються на лізосоми. Такі первинні лізосоми зливаються з
вакуолями, що утворилися під час ендоцитозу. При цьому формується вторинна
лізосома.

Лізосомальні

ферменти

перетравлюють

вміст

вакуолі,

а

неперетравлені рештки виводяться шляхом екзоцитозу. Дуже важливо, що
мембрана лізосом стійка до дії цих ферментів. Типи лізосом:
−

первинні лізосоми утворюються за участі комплексу Гольджі;

−

вторинні лізосоми (травні вакуолі) утворюються з первинних шляхом

злиття з фагоцитозними і піноцитозними пухирцями;
−

аутолізосоми беруть участь у перетравленні окремих компонентів

клітини, цілих клітин або їх груп (знищення дефективних органел, мертвих
клітин, хвоста у пуголовків тощо).
Функції лізосом: містять комплекс ферментів для розщеплення білків,
жирів, вуглеводів; беруть участь у перетравленні частинок, які попали в клітину
за рахунок фагоцитозу і піноцитозу; беруть участь у видаленні відмерлих
органів,

клітин

та

органел.

Пристосування

збудників

інфекції

проти

лізосомного захисту: уникнення злиття з лізосомами (туберкульозна бацила);
стійкість до лізосомного руйнування (збудник прокази); виділення ендотоксину
і розривання мембрани лізосоми, яка перетравила збудника інфекції. Лізосоми є
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дуже

ефективним

засобом

знищення

антигенів −

хвороботворних

мікроорганізмів, які фагоцитуються макрофагами.
Християн Рене де Дюв відкрив також пероксисоми. Пероксисома –
універсальний органоїд еукаріотичних клітин, мембранні пухирці 0,15–0,25
мкм. Функція пероксидом полягає в розщепленні довголанцюгових жирних
кислот, що надходять у клітину з їжею. На відміну від лізосом, нові
пероксисоми утворюються тільки шляхом дроблення вже існуючих. Клітина,
яка втратила всі пероксисоми, не здатна відновити їх.
Вакуолі − клітинні резервуари води і розчинених у ній речовин. Вони
утворюються із пухирцевих розширень ендоплазматичної сітки (у рослин) або
із пухирців комплексу Гольджі (у тварин). У рослинних клітинах є центральна
крупна вакуоля, що становить до 90 % об’єму клітини і заповнена клітинним
соком.

Клітинний

сік −

консервований

водний

розчин

органічних

і

неорганічних сполук, зокрема продуктів обміну речовин: пігментів, танінів,
алкалоїдів, отруйних речовин, кінцевих продуктів життєдіяльності клітини. У
тваринних клітинах вакуолі тимчасові (травні, скоротливі, видільні) і
становлять до 5 % об’єму. Трапляються рідко, переважно у найпростіших і
тільки у деяких клітинах хордових тварин (у клітинах печінки). Травні вакуолі
або вторинні лізосоми заповнені ферментами та виконують травну функцію (у
клітинах найпростіших і безхребетних тварин). Травні вакуолі є в особливих
клітинах вищих тварин − фагоцитах. Скоротливі вакуолі регулюють (у клітині)
осмотичний тиск, беруть участь у виведенні з неї деяких розчинених продуктів
обміну, сприяють надходженню в клітину води з киснем. Центральна вакуоля
рослинних клітин використовується як: накопичувальний простір для вмісту
проміжних продуктів обміну; місце для відокремлення кінцевих продуктів
обміну; осмотичний простір, що створює осмотично обумовлений тургорний
тиск; постачає воду, необхідну для фотосинтезу.
Двомембранні органели
Мітохондрія (від грец. μιτος або mitos – «нитка» та κουδριον або
khondrion − «гранула») – двомембранна органела, присутня у більшості клітин
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еукаріот.

Мітохондрії

(рис.

3.3)

іноді

називають

«клітинними

електростанціями», тому що вони перетворюють молекули поживних речовин
на

енергію

у формі

АТФ

через

процес

відомий

як

окислювальне

фосфорилювання. Типова еукаріотична клітина містить близько 2 тис.
мітохондрій, які займають приблизно одну п’яту її повного об’єму. Мітохондрії
містять так звану мітохондріальну ДНК, незалежну від ДНК, розташованої у
ядрі клітини. Мітохондрія оточена внутрішньою і зовнішньою мембранами, що
складені з подвійного шару фосфоліпідів і білків, мають різні властивості.

Рисунок 3.3 – Будова мітохондрії
Зовнішня мембрана гладенька, вона не утворює ніяких складок і виростів,
товщиною 7 нм. Внутрішня мембрана утворює численні складки, спрямовані в
порожнину мітохондрії, товщиною 7 нм. Через цю двомембранну організацію
мітохондрія фізично розділена на 5 відділів. Це зовнішня мембрана,
міжмембранний простір (простір між зовнішньою і внутрішньою мембранами,
10 нм), внутрішня мембрана, криста (сформована складками внутрішньої
мембрани) і матрикс (простір у межах внутрішньої мембрани). Мітохондрія має
від 1 до 10 мікрон за розміром. Внутрішня мітохондріальна мембрана містить
білки з чотирма видами функцій:
1. Білки, що проводять окислювальні реакції респіраторного ланцюжка.
2. АТФ синтаза, яка виробляє в матриці АТФ.
3. Специфічні транспортні білки, які регулюють проходження метаболітів
між матрицею і цитополазмою.
4. Системи імпорту білків.
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Внутрішня мембрана містить більш ніж 100 різних поліпептидів і має дуже
високе співвідношення фосфоліпідів до білків (більш ніж 3:1 за вагою, тобто
приблизно один білок на 15 молекул фосфоліпідів). Додатково внутрішня
мембрана багата на незвичайний фосфоліпід кардіоліпін, який є зазвичай
характеристикою

бактерійних

плазматичних

мембран.

На

відміну

від

зовнішньої мембрани, внутрішня мембрана не містить порінів і тому
надзвичайно непроникна; майже всі іони і молекули вимагають спеціальних
мембранніих транспортних білків для проникнення до та з матриксу. Крім того,
через внутрішню мембрану підтримується мембранний потенціал (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Мембранний потенціал
Внутрішня мембрана розділяється на численні кристи, які розширюють
зовнішню область внутрішньої мітохондріальної мембрани, збільшуючи її
здатність виробляти АТФ. У типової мітохондрії печінки, наприклад, зовнішня
область, зокрема кристи, − приблизно у п’ять разів перевищує площу
зовнішньої мембрани. Мітохондрії клітин які мають більші потреби в АТФ,
наприклад, м’язові клітини, містять більше крист, ніж типова мітохондрія
печінки. Основна функція мітохондрій – виробництво АТФ, що зумовлено
великою кількістю білків у внутрішній мембрані, призначених для цього
завдання.

Це

відбувається

за

рахунок

окислювання

основних

продуктів гліколізу: пірувату і NADH, які виробляються в цитозолі. Цей
процесс клітинного дихання залежить від присутності кисню – аеробне
дихання. Коли кисень обмежений, гліколітична продукція метаболізується
процессом анаеробного дихання, який протікає незалежно від мітохондрій.
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Виробництво АТФ з глюкози дає приблизно в 15 р. більше енергії при
аеробному диханні, ніж при анаеробному.
Пластиди (від грец. Plastos − утворений, виліплений, оформлений) –
основні органели рослин і водоростей. Покриті подвійною мембраною і мають
у своєму складі багато копій кільцевої ДНК. Пластиди відповідають за
фотосинтез, зберігання харчових запасів, подібних до крохмалю, і синтез
багатьох класів молекул, таких як жирні кислоти і терпени, які потрібні клітині
як будівельні блоки або для функціювання рослини. Залежно від морфології і
функції, пластиди мають здатність диференціюватися або редиференціюються
між кількома формами. Усі пластиди утворюються із протопластид (раніше
відомі як «еопласти», грец. eo-: «світанок», «ранок»), які присутні в
меристематичних тканинах рослини. Протопластиди і молоді хлоропласти
часто діляться, а зріліші хлоропласти, хоча і зберігають властивість ділитися,
роблять це рідко. Пластиди рослин можуть диференціюється в такі форми,
залежно від потрібної для клітини функції:
−

Лейкопласти − незабарвлені пластиди (грец. leicos − білий) виконують

функцію запасання речовин. Наприклад, у лейкопластах бульб картоплі
накопичується крохмаль. Лейкопласт вищих рослин може перетворюватися на
хлоропласти або хромопласти. Розрізняють акілопласти, які синтезують і
нагромаджують крохмаль; протеїнопласти, позбавлені гран, синтезують білки і
відкладають їх у вигляді алейронових зерен (у насінні); олеопласти, в яких
утворюються і відкладаються олії (у клітинах насіння конопель, льону).
−

Хромопласти −

пластиди,

забарвлені

в

жовтий,

червоний

або

помаранчевий колір (грец. chromos − забарвлений). Забарвлення хромопластів
пов’язане з накопиченням в них каротиноїдів. Хромопласти визначають
забарвлення осіннього листя, пелюсток квітів, коренеплодів, доспілих плодів.
Форма хромопластів різна: куляста, тригранна, колоподібна, місяцеподібна.
−

Хлоропласти (з грец. chloros − зелений) − пластиди, що містять

фотосинтезуючі пігменти − хлорофіли. Мають зелене забарвлення і складну
внутрішню структуру. Мають вигляд двоопуклої, рідше плоскоопуклої лінзи,
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діаметром 5–8 мкм. Зовні хлоропласт оточений гладкою ліпопротеїновою
мембраною. Внутрішня оболонка утворює систему паралельних вгинань. Між
ними знаходиться строма, в якій містяться тилакоїди (від грец. tylos − здуття i
eidos − вигляд) − замкнуті сплющені мішечки з двох мембран. У вищих рослин
частина тилакоїдів має форму дисків, локальні скупчення яких формують грани
хлоропласта, що з’єднані між собою системою міжгранних тилакоїдів строми.
−

Пропластиди − виступають в ембріональних клітинах промеристеми і

меристеми. За будовою пропластиди нагадують мітохондрії, але відрізняються
від них більшими розмірами і паралельним розміщенням внутрішніх мембран.
Містять строму і дископодібні грани. Утворюються з недиференційованих
зачатків пластид, які можуть інтенсивно ділитися. Спочатку вони круглі,
згодом стають овальними. Це безбарвні, молоді стадії розвитку пластид.
−

Етіопласти − утворюються з пропластид у випадку затримки їх

розвитку через відсутність освітлення. Це ламелярні тільця, які містять
прохлорофіл. На світлі етіопласти переходять у хлоропласти.
Завдання до теми
1. Скласти таблицю за формою:
Органела

Будова

Функції

Контрольні питання
1. Охарактеризуйте цитоплазму як складову частину клітини.
2. Одномембранні органели.
3. Двомембранні органели.
Література: [1, с. 216–334; 2, с. 138–289; 3, с. 349–360, с. 431–485; 6, с.
26–53, с. 145–157; 10, с. 117–126; 13, с. 22–66].
Практичне заняття № 4
Тема. Немембранні органели. Цитоскелет. Включення
Мета: вивчити структурні компоненти клітин, розглянути
немембранні органели клітини; розвивати навички логічного аналізу.
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основні

Навчальні

елементи:

мікрофіламенти,

міофібрили,

цитоскелет,
актин,

міозин,

мікротрубочки,
включення,

тубулін,

центросфера,

диплосома, динеїн, ретинін, ліпофусцин.
Короткі теоретичні відомості
До

немембранних

органел

відносяться

рибосоми,

центріолі,

мікротрубочки, мікрофіламенти.
Рибосоми (РБ) − органоїди, що входять до складу гранулярної ЕПС за
допомогою молекул і РНК зв’язані в комплекси із 5–70 РБ, що називаються
полісомами і мають вигляд грон. РБ − це складні рибонуклеопротеїди, до
складу яких входять білки і молекули РНК, приблизно в рівних вагових
співвідношеннях. За розмірами і молекулярною масою всі РБ можна розділити
на дві групи. До першої відносяться найдрібніші РБ прокаріотичних клітин,
розміри яких у висушеному стані 20:17:17 нм. До другої групи відносяться
крупніші РБ клітин тварин і рослин з розмірами 25:20:20 нм. У водному
середовищі лінійні розміри РБ на 20–40 % більші, ніж у сухому стані. Досліди
довели, що за відсутності іонів магнію РБ дисоціюють на дві нерівні
субчасточки або субодиниці. У РБ бактерій більша субодиниця називається
50 S, а менша – 30 S. Разом вони утворюють 70 S рибосому. Позначення 30 S,
50 S і 70 S − це константи седиментації, що характеризують швидкість з якою
ці часточки осаджуються в центрифузі при певних стандартних умовах.
Доведено, що саме великими субчастинками РБ прикріплюються до мембран
ЕПС. Кожна субодиниця побудована з єдиного рибонуклеопротеїдного тяжа, де
рРНК взаємодіє з різними білками і утворює тіло РБ. 30 S субодиниця містить
одну молекулу рРНК довжиною приблизно 1500 нуклеотидів, а 50 S − дві
молекули РНК, одну в 100, а другу приблизно в 3000 нуклеотидів. Рибосомні
білки в 70 S рибосомі представлені 55 індивідуальними молекулами, які не
повторюються. Кожна з цих молекул має чітко специфічне місце вздовж
молекули РНК. Рибонуклеопротеїдний тяж субодиниць зігнутий таким чином,
що утворюється компактна частинка. Рибосоми в клітині знаходяться не лише
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на мембранах ЕПС, а також в гіалоплазмі, на мембранах ядерної оболонки, в
мітохондріях та пластидах. Кількість РБ залежить від функціонального стану
клітини і визначає загальну інтенсивність білкового синтезу в ній. У клітинах E.
coli міститься близько 1000 РБ. Місцем утворення РБ є ядерце. Основна
функція РБ − синтез білкових молекул. У РБ відбувається конденсація
активованих амінокислот і укладка їх в поліпептидний ланцюг відповідно до
генетичної інформації, яка одержана з ядра через інформаційну РНК. Ця РНК
включається в РБ і на їх поверхні відбувається взаємодія між комплексом
амінокислот

і

транспортною

РНК

з

комплементарною

нуклеотидною

послідовністю інформаційній РНК. Ця РНК функціонує на РБ одноразово і
після синтезу поліпептидного ланцюга руйнується, а новосинтезований білок
накопичується в РБ. У синтезі білка беруть участь лише РБ, що знаходяться в
асоційованому стані, причому одночасно працює лише 10 % активних РБ.
Мікротрубочки (МТ) можна зустріти в цитоплазмі всіх клітин за
винятком прокаріот. Назвав ці органели мікротрубочками Слаутербек (1963 р.).
МТ − порожнисті циліндри діаметром 20–25 нм, з товщиною стінки 5–8 нм,
канала 10–15 нм. Стінки складаються з субодиниць; на поперечних зрізах їх 13.
Хімічний склад МТ досить однорідний і подібний у МТ різного походження;
вони утворюються в результаті полімеризації молекул тубуліну − димерного
білка. Саме ці димери і являють собою субодиниці, що утворюють стінки МТ.
Цитоплазматичні і МТ веретена поділу досить чутливі до дії різних факторів.
Вони деполімеризуються при дії низьких температур, при високому тискові,
при дії колхіцину і вінбластину. Коли дія припиняється, МТ відновлюються.
МТ є основою будови веретена поділу, де можна умовно виділити
декілька типів волокон: неперервні, що спрямовані від полюса до полюса;
хромосомні, які з’єднують хромосоми з одним із полюсів; міжхромосомні, що
появляються між групами хромосом, що розходяться; неповні неперервні, що
спрямовані від одного полюса, але до другого не доходять. Утворюються всі ці
волокна в результаті полімеризації тубулінів у зоні центріолей і біля
кінетохорів, що знаходяться в області первинних перетяжок хромосом.
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У вищих рослин утворення веретена поділу відбувається без участі
центріолей. Центрами індукції утворення МТ тут є мембранні структури, що
знаходяться на полюсах. У гіалоплазмі еукаріотичних клітин можна знайти
довгі нерозгалужені мікротрубочки. Це цитоплазматичні МТ. Основне їх
призначення − підтримування форми клітини. Існують тісні зв’язки між
цитоскелетом і органоїдами, які оточені мембранами. При спостереженні за
живою клітиною видно, що мітохондрії і лізосоми швидко переміщаються по
цитоплазмі. Цей рух стрибкоподібний, спрямований начебто по невидимих
траєкторіях з різкими зупинками, поворотами і навіть поверненням по тому ж
шляху назад. Якщо зруйнувати мікротрубочки чи проміжні філаменти,
переміщення мітохондрій і їх розміщення в цитоплазмі порушується.
Малорухливий апарат Гольджі після руйнування сітки мікротрубочок
розпадається на велику кількість дрібних везикул. Навіть у такому вигляді він
продовжує переробку, сортування та транспортування різноманітних молекул
до мембрани клітини. Порушується лише одне − втрачається адреса: молекули
рівномірно включаються в мембрану натомість щоб концентруватися в певних
місцях, як це відбувається, коли сітка мікротрубочок непошкоджена. Проміжні
філаменти (мікрофібрили) характерні для тваринних клітин, де вони входять до
складу десмосом чи вільно знаходяться в гіалоплазмі. Вони мають товщину
близько 10 нм і можуть утворювати пучки по декілька сот фібрил. Побудовані
мікрофібрили з білків, у клітинах покривного епітелію – з -кератина.
Порівняно з МТ ці структури більш стійкі, але функція їх подібна − опорнокаркасна. Для багатьох клітин характерна здатність скорочуватися, яка
найвищого свого рівня досягає в різних типах м’язової тканини. Значну частину
цитоплазматичного матриксу клітин таких тканин становлять скоротливі
фібрили – міофібрили − циліндричні елементи товщиною 1–2 мкм, які часто
тягнуться від одного кінця клітини до іншого. У гладеньких м’язах ці
міофібрили гомогенні; в скелетних і серцевих вони поперечно-смугасті, що
обумовлено періодичною зміною щільності матеріалу вздовж фібрили.
Основою хімічної організації міофібрил є білки актин і міозин. Міозин має
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ферментативні властивості і здатний відщеплювати фосфат від АТФ.
Вивільнена енергія використовується для здійснення скоротливого процесу,
який виконується комплексом актину і міозину при доступі молекул АТФ.
У цитоплазмі деяких рослинних клітин (де здійснюється циклоз), у
псевдоподіях амеб, у мікроворсинках кишечного епітелію, у плазмодіях
слизневих

грибів

знайдено

тоненькі

нитки,

які

називаються

мікрофіламентами. Ці нитки беруть участь у рухах, що здійснюється в
цитоплазмі цих клітин або ж у рухах самих клітин. Клітинний центр відкритий
у 1875 р. і виявлений в усіх клітинах тварин і клітинах деяких рослин за
винятком вищих рослин, нижчих грибів і деяких найпростіших. Складається
клітинний центр з центріолей, навколо яких розміщений безструктурний або
тонковолокнистий матрикс, та центросфери. Розміри центріолі близько 1 мкм.
Побудовані вони з девяти триплетів мікротрубочок, які таким чином
утворюють порожнистий циліндр. Кожний триплет складається з трьох
мікротрубочок (А, В, С) і розміщується до радіуса такого циліндра під кутом
близько 40. Мікротрубочка А кожного триплету повна, а дві інші
мікротрубочки неповні; мікротрубочка В напівкругом прилягає до А, а С до В.
Від А мікротрубочки відходять вирости «ручки», один з яких направлений до
центра циліндра, а інший – до С мікротрубочки. У центральній частині
центріолі знаходиться структура, що нагадує колесо, так як має центральну
«втулку» і девять «спиць», які направлені по одній до А мікротрубочки
кожного

триплету.

Ці

структури

знаходяться

лише

на

одному

(проксимальному) кінці центріолі, а тому займають від 1/5 до 3/4 довжини
органели. У центральній частині центріолі мікротрубочки відсутні.
В інтерфазних клітинах завжди можна знайти дві центріолі, які
розміщуються одна біля іншої, утворюючи дуплет, або диплосому (рис. 4.1). У
диплосомі центріолі розміщуються під прямим кутом відносно одна до одної,
причому розрізняють «материнську» і «дочірню». Поздовжня вісь дочірньої
центріолі перпендикулярна поздовжній осі материнської.
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Рисунок 4.1 – Диплосома
При переході клітин до мітотичного поділу відбувається подвоєння
центріолей. Цей процес полягає в тому, що дві органели в диплосомі
розходяться і біля кожної з них виникає по одній новій дочірній, так що в
клітині перед діленням можна знайти дві диплосоми, тобто чотири попарно
з’єднані центріолі. Спосіб збільшення кількості центріолей називається
дуплікацією. Розмноження не пов’язано з їх поділом, брунькуванням або
фрагментацією, а відбувається шляхом утворення зачатка, процентріолі,
поблизу і частіше, але не завжди, перпендикулярно до вихідної центріолі.
Війки представлені плазматичною мембраною, яка оточує аксонему.
Аксонема, на відміну від базального тіла чи центріолі складається з девяти груп
мікротрубочок по дві, які утворюють зовнішню стінку аксонеми. Пари
мікротрубочок повернуті

відносно радіуса аксонеми на кут 10. У центрі

аксонеми розміщується пара центральних мікротрубочок, тому формула війки
(9х2)+2, тоді як формула центріолі (9х3)+0. Базальне тіло і аксонема структурно
зв’язані і складають єдине ціле: А і В мікротрубочки триплетів базального тіла
є А і В мікротрубочками дублетів аксонеми. Внутрішні частини аксонеми і
базального тіла значно відрізняються одна від іншої і розділені поперечною
пластинкою. Аналогічно війці побудований джгутик. У ньому міститься та ж
структура 9х2+2, те ж базальне тіло в основі, ті ж білки. Джгутик набагато
довший; його рух називають квазисинусоїдальною хвилею. Цікаво, що якщо з
допомогою лазерного променя відрізати джгутик від клітини, він буде
продовжувати битися. Рух не припиниться навіть після видалення мембрани −
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голій аксонемі потрібні лише АТФ, іони магнію, кальцію. Вважають, що рухи
як війок так і джгутиків, обумовлені не самим тубуліном, а зв’язаним з ним
білком динеїном. Динеїн − складний білок, що проявляє значну АТФ-азну
активність лише в присутності тубуліна. Значення окремих компонентів
аксонеми

інтенсивно

вивчають

за

допомогою

мутантів.

Наприклад,

хламідомонада, яка активно плаває у воді завдяки двом джгутикам, досить
часто в результаті мутацій втрачає рухливість. Серед людей теж зустрічаються
мутанти з дефектами війок і джгутиків. Хронічні бронхіти і синусити можуть
бути спричинені з відсутністю білка, без якого не можуть рухатися війки
клітин, вистилаючі дихальні шляхи. Чоловічі статеві клітини рухаються за
допомогою джгутика. Якщо джгутики дефектні, сперматозоїди не здатні
рухатися до яйцеклітини. Це одна із причин чоловічого безпліддя. 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. Будучи продуктами клітинного метаболізму,
включення в основному нагромаджуються у формі гранул, крапель, кристалів.
Хімічний склад може бути різноманітним, але в основному вони складаються з
білків, жирів, вуглеводів. До включень також належать пігменти і секрети.
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 рослин
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білкову природу мають алейронові зерна. Форма білкових включень
різноманітна (кульки, пластинки, диски, палички та ін.).
Пігменти нагромаджуються в клітині у 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. 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
у тваринних та рослинних клітинах. 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).
Завдання до теми
1. Скласти таблицю за формою:
Органела

Будова

Функції

Контрольні питання
1. Охарактеризуйте цитоскелет як складову частину клітини.
2. Перелічіть немембранні органели.
3. Наведіть приклади включень в еукаріотичній клітині та переважні
місця їх локалізації у рослинних та тваринних організмах.
Література: [1, с. 373–415; 3, с. 431–485; 10, с. 107–110, с. 193–214].
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Практичне заняття № 5
Тема. Ядерний апарат. Старіння та смерть клітини
Мета: вивчити структуру ядерного апарату клітини, ознайомитись зі
змінами клітин при старінні, загибелі (некроз, апоптоз); розвивати навички
узагальнення та порівняння.
Навчальні елементи: ядро, ядерця, ядерний сік, некроз, апоптоз.
Короткі теоретичні відомості
Ядро складається з поверхневого апарату і внутрішнього середовища
(матриксу) (рис. 5.1). Поверхневий апарат ядра утворений двома мембранами –
зовнішньою та внутрішньою, між якими є заповнений рідиною щілиноподібний
простір від 20 до 60 нм. Але в деяких місцях зовнішня мембрана сполучена з
внутрішньою навколо мікроскопічних отворів – ядерних пор (рис. 5.2)
діаметром близько 100 нм.

Рисунок 5.1 – Будова ядра

Рисунок 5.2 – Поверхневий апарат ядра:
1 – мікрофотографія; 2 – схема будови

Отвір пори заповнений особливими глобулярними (кулястими) чи
фібрилярними (нитчастими) білковими структурами. Зокрема, до складу цього
комплексу входить білок-рецептор, здатний реагувати на речовини, які
проходять через пору. Сукупність пор та цих білків називають комплексом
ядерної пори. Поверхневий апарат ядра забезпечує регуляцію транспорту
речовин, які проходять через нього. Із цитоплазми всередину ядра надходять
синтезовані в ній білки. Натомість з ядра до цитоплазми транспортуються різні
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типи молекул РНК. Комплекс ядерної пори забезпечує транспорт сполук,
здійснює їхнє впізнавання та сортування. Ядерний матрикс – внутрішнє
середовище ядра – складається з ядерного соку, ядерець і ниток хроматину.
Хроматин (від грец. хроматос – фарба) – ниткоподібні структури ядра, утворені
здебільшого з білків та нуклеїнових кислот (рис. 5.3). Ділянки хроматину
неоднорідні. Ті з них, що постійно перебувають в ущільненому стані,
називають гетерохроматином. Вони добре забарвлюються різними барвниками
і в період між поділами клітини помітні у світловий мікроскоп.
Рисунок 5.3
(фотографію
сканувального
хроматину

– 1. Хромосоми людини
зроблено
за
допомогою
мікроскопа). 2. Різні стани

Незабарвлені, менш ущільнені ділянки
мають назву еухроматин. Вважають, що саме в
них розміщена основна кількість генів. Під час
поділу клітини нитки хроматину ущільнюються
і

з

них

формуються

компактні

тільця –

хромосоми (від грец. hromatos і soma – тільце).
Ядерний

сік

(каріоплазма,

або

нуклеоплазма)

за

будовою

та

властивостями нагадує цитоплазму. У каріоплазмі є білкові фібрили (нитки)
завтовшки 2–3 нм. Вони утворюють особливий внутрішній скелет ядра, що
сполучає різні структури: ядерця, нитки хроматину, ядерні пори тощо. Білки
матриксу забезпечують певне просторове розташування хромосом, а також
впливають на їхню активність. Ядерця – щільні структури, які складаються з
комплексів РНК з білками, хроматину і гранул, які слугують попередниками
складових рибосом. У ядрі може бути від одного до багатьох ядерець
(наприклад, у яйцеклітинах риб), які формуються на особливих ділянках
хромосом. Під час поділу клітини ядерця так само, як і ядерна оболонка,
зникають, а в період між двома поділами – формуються знову. Функції ядерця –
утворення рРНК і складових рибосом, які згодом виходять у цитоплазму.
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Ушкодження клітини – це зміна структури клітини, що супроводжується
порушенням її нормального функціонування. При ушкодженні клітини
порушуються її основні процеси внутрішнього обміну та взаємодії з
навколишнім середовищем, утворення енергії, зберігання і передача генетичної
інформації, метаболізму. Якщо чинник не цілком ушкодив клітину, то після
припинення його дії клітина може відповідно до генетичної програми
відновити свою нормальну структуру і функції. Цей процес називається
внутрішньоклітинною репарацією. Однією із захисно-компенсаторних реакцій
клітини при ушкодженні є гальмування процесів метаболізму, розвиток
інертності. Але це більш характерно для рослинних клітин. Якщо пошкодження
клітини великі і захисно-компенсаторних реакцій замало, клітина гине.
Зміни основних структурних компонентів клітини при патології:
− Каріоплазма:

конденсація

хроматину

свідчить

про

зниження

синтетичних процесів; коагуляція хроматину.
− Ядерце: збільшення розмірів; зниження фібрилярного компоненту;
фрагментація, утворення всередині «порожнини» з пухким вмістом.
− Ядерна

оболонка:

розширення

(набряклість)

перинуклеарного

простору; повитість контуру ядерної оболонки.
− Плазматична

мембрана:

втрата

багатьох

клітинних

виростів

і

мікроворсинок; утворення на поверхні дрібних пухирців.
− Мітохондрії: стиснення з подальшим набуханням і зневодненням
матриксу; розширення міжмембранного простору; редукція кількості і розміру
крист; розрив мембран.
− Ендоплазматична сітка (ЕПС): вакуолізація і розпад на дрібні пухирці;
зменшення числа рибосом на мембранах гранулярної ЕПС; утворення великих
порожнин, оточених мембранами ЕПС.
− Апарат Гольджі: розширення цистерн з наступним розпадом на дрібні
вакуолі; дисиміляція продуктів запасу всередині вакуолей.
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− Лізосоми: підвищення проникності мембран і вихід ферментів в
навколишнє середовище (починається внутрішньоклітинний лізис); збільшення
кількості аутофагосом.
Старіння – процес прогресуючого зниження функціональних здатностей
організму після досягнення ним зрілості. Проявом старіння на молекулярному
рівні є зниження активності ряду ферментів, інтенсивності окислювальних
процесів, синтезу ряду типів рибонуклеїнових кислот, білків, багатьох
медіаторів, гормонів. Старіння мітотичних клітин проявляється у зменшенні
їхньої кількості та у зміні здатності до поділу. Так зменшується кількість
стовбурових

клітин

кісткового

мозку

з

віком.

Старіння

оборотно

постміотичних клітин майже не досліджене. У відповідь на ушкодження
(поранення, наприклад, частини печінки) або збільшення навантаження,
здатність цих клітин до проліферації в процесі старіння зменшується. У
короткоживучих оборотно постміотичних клітинах старіння викликає
диференціацію і подальші зміни, що призводять до загибелі клітин.
Довгоживучі необоротно постмітотичні клітини існують протягом усього
онтогенезу і старіння може бути зумовлене віковими змінами саме цих клітин.
Виділяють дві категорії клітинної смерті (рис. 5.4): некроз і апоптоз.
Рисунок 5.4 – Шляхи загибелі клітини:
а – апоптоз:
1 – стиснення клітини
хроматину;
2 – фрагментація ядра;
3 – фрагментація клітини

та

конденсація

б – некроз:
1 – набухання клітини;
2 – набухання мембранних органел;
3 – лізис клітини
Некроз – це явище загибелі клітин і тканин в живому організмі за дії
зовнішніх факторів.

Морфологічні зміни цитоплазми: при підвищенні

проникності плазматичної мембрани клітина набрякає; відбувається збільшення
концентрації іонів Na+ і Ca2+; цитоплазма закиснюється; вакуолярні компоненти
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набухають, мембрани розриваються; синтез білків в цитозолі припиняється;
звільнюються

лізосомальні

гідролази

та

відбувається

лізис

клітини.

Морфологічні зміни ядра: клітинні ядра компактизуються (пікноз ядер); при
набуханні ядра та розриву його оболонки периферійний хроматин розпадається
на дрібні фрагменти (каріорексис); відбувається розчинення ядра (каріолізис).
Апоптоз (генетично програмована клітинна смерть) – процес, який
призводить не до лізису клітини, а до її фрагментації, розпаду (рис. 5.5).
Забезпечує видалення непотрібних, старих або патологічних клітин, мутантних
чи інфікованих вірусами. Елімінація – особливий процес видалення окремих
клітин шляхом апоптозу, характерний для рослин. Механізм та фази його
перебігу подібні до тваринних клітин: конденсація хроматину і фрагментація
ядра; олігонуклеотидна деградація ДНК; стиснення і дроблення на везикули
протопласта (везикули протопласта руйнуються гідролазами самих везикул,
тому як у рослин немає клітин, аналогічних фагоцитам); розрив плазмодесм.

Рисунок 5.5 – Загальна схема апоптозу
Завдання до теми
1. Скласти таблицю за формою:
Складова ядерного апарату клітини

Будова

Функції

Контрольні питання
1. Охарактеризуйте патологічні зміни клітини.
2. Порівняйте процес некрозу та апоптозу.
Література: [1, с. 50–211, с. 479–487; 2, с. 41–135, с. 337–340; 10, с. 237–
252; 13, с. 66–90; 14, с. 100–406; 15, с. 101–320; 17, с. 343–350].
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Практичне заняття № 6
Тема. Мітоз, мейоз
Мета: ознайомитись із процесами, які відбуваються у клітинах під час
мітозу та мейозу, зрозуміти біологічне значення процесів розмноження,
сформувати навички порівняльного аналізу процесів поділу клітини.
Навчальні елементи: мітоз, каріокінез, цитокінез, мейоз, інтерфаза,
профаза, телофаза, метафаза, анафаза.
Короткі теоретичні відомості
В основі безстатевого та вегетативного розмноження організмів лежить
поділ клітини. Найбільш універсальним способом поділу клітини є мітоз, який
складається з каріокінезу (поділу ядра) і цитокінезу (поділу цитоплазми). У
період між поділами клітина знаходиться у стадії інтерфази.
Мітоз (каріокінез, непрямий поділ ядра) – складний поділ ядра, що
забезпечує

тотожній

розподіл

генетичного

матеріалу

між

дочірніми

клітинами; спадкоємність хромосом у ряду клітинних поколінь. Мітоз являє собою
універсальний спосіб розмноження клітин з диференційованим ядром. За
морфологією мітотичних процесів, які спостерігаються на цитологічних
препаратах, розрізняють чотири морфологічні стадії мітозу: профазу, метафазу,
анафазу і телофазу (рис. 6.1, 6.2).

Рисунок 6.1 – Стадії мітозу в клітинах кінчика корінця бобів Vicia faba:
А – Профаза. Б – Метафаза. В – Анафаза. Г – Телофаза
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У профазі хромосоми видно у вигляді довгих тонких, але вже
спіралізованих ниток.

Потім вони стають

компактними,

короткими і

потовщеними. Кожна хромосома складається з двох половинок – хроматид. У
кінці профази ядерце зникає, утворюється веретено поділу, руйнується ядерна
оболонка. У метафазі хромосоми розміщуються в екваторіальній площині
клітини, веретена витягуються; частина з них тягнеться безперервно від одного
полюса до іншого, а друга частина прикріплюється до центромер хромосом (по
одній нитці від кожного полюса). Анафаза починається поділом центромер і
повним розривом зв’язку між хроматидами. Далі нитки веретена вкорочуються і
відтягуються хроматиди, що стали тепер самостійними хромосомами, до полюсів
клітини. При цьому з кожної пари сестринських хромосом одна відходить до
одного полюса, а друга – до іншого. Відбувається точний розподіл генетичного
матеріалу, і на кожному полюсі виявляється така ж кількість хромосом, яка була в
клітині до їх подвоєння. У телофазі хромосоми деспіралізуються і стають менш
щільними. Мітотичне веретено руйнується, знову відновлюється ядерна
оболонка і з’являються ядерця. Після поділу ядра (каріокінезу) ділиться
цитоплазма (цитокінез). У результаті мітозу з однієї клітини утворюється дві
дочірні з однаковим числом хромосом і однаковою кількістю ДНК.

Рисунок 6.2 – Стадії мітозу в клітинах кінчиків корінців цибулі Allium cepa:
1 – інтерфаза; 2 – профаза; 3 – метафаза; 4 – анафаза; 5 – телофаза
Мейоз – складний тип поділу клітин, що забезпечує перекомбінацію
генетичного матеріалу та зменшення (редукцію) числа хромосом удвічі,
властивий усім рослинним і тваринним організмам із статевим розмноженням.
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Мейоз відбувається лише в певні періоди життя рослин і тварин. У
тварин він проходить при утворенні статевих клітин (гамет), а у квіткових
рослин – при утворенні пилкових зерен і зародкових мішків. У результаті
мейозу гамети набувають гаплоїдного набору хромосом і містять перекомбіновану
генетичну інформацію. При статевому розмноженні у процесі запліднення гамети
зливаються і утворюють зиготу з диплоїдним набором хромосом. Статеве
розмноження спричиняє подвоєння кількості хромосом у клітинах, а мейоз
зменшує їх удвічі. При мейозі відбуваються два поділи ядра, які проходять
швидко, один за одним. Перший поділ – редукційний, у результаті його
утворюються клітини, що містять у два рази менше хромосом, ніж було у
вихідній материнській клітині. Другий поділ – екваційний – відбувається за
типом мітозу. У кожному поділі розрізняють профазу, метафазу, анафазу і
телофазу (рис. 6.3). Профаза І тривала і складна; складається з ряду послідовних
стадій. На початку цієї фази, на стадії лептонеми, хромосоми з’являються в
подвійній кількості (диплоїдному наборі) у вигляді довгих, тонких ниток. На
стадії зигонеми гомологічні хромосоми, з яких одна одержана від батька, а друга
– від матері, наближаються, кон’югують, утворюють одну подвійну нитку –
бівалент. Наступна стадія, пахінема – стадія товстих ниток. На цій стадії
відбувається кросинговер. На стадії диплонеми хромосоми роз’єднуються і
тільки в деяких точках залишаються з’єднаними між собою (точки зв’язку
називаються хіазмами). У цей час стає помітним, що кожна з хромосом
складається з двох хроматид, а кожний біваленти – з чотирьох ниток. Профаза І
закінчується

діакінезом;

під

час

цієї

стадії

біваленти

вкорочуються,

потовщуються, хіазми залишаються лише на кінцях хромосом. Ядерна оболонка
руйнується. У метафазі І біваленти розміщуються в екваторіальній площині
веретена і нитки веретена поділу прикріплюються до центромер гомологічних
хромосом. В анафазі І відбувається розходження гомологічних хромосом до
полюсів. При мітозі до полюсів розходилися сестринські хроматиди.
Розходяться гомологи цілком випадково, тому це призводить до перекомбінації
хромосом із різних гомологічних пар. У телофазі І утворюються дочірні ядра,
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кожне з яких одержує лише по одній хромосомі від кожного бівалента –
половину тієї кількості хромосом, що була в клітині під час про- і метафази.

Рисунок 6.3 – Схема мейозу
Між двома мейотичними поділами настає інтеркінез. Тривалість
інтеркінезу може бути різною, найчастіше він триває недовго, і ядра дуже
швидко починають ділитися. Другий поділ мейозу відбувається за типом мітозу
(рис. 6.3). З кожної клітини, що вступає до мейозу, після двох послідовних
поділів утворюється чотири клітини з половинним числом хромосом. Завдяки
кросинговеру на стадії пахінеми та випадковому розходженню їх в анафазі І,
утворені клітини не ідентичні одна одній.
Завдання до теми
1. Розгляньте клітини на всіх фазах мітозу і дайте відповідь на запитання:
а) як відрізнити клітину під час мітозу від клітини в інтерфазі?
б) у якій фазі мітозу спіралізовані хромосоми безладно розташовані в
центральній зоні клітини?
в) чим відрізняються одна від одної клітини в профазі і прометафазі?
г) в яких фазах мітозу хромосоми однохроматидні, а в яких двохроматидні ?
д) в якій фазі мітозу хромосоми розташовані в екваторіальній площині
клітини?
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є) в якій фазі мітозу всі хромосоми розташовані біля полюсів клітини, але ще
зберігають свої контури?
2. Заповніть таблицю:
Місце локалізації

Кількість хромосом

клітини корінця рису
материнська клітина пилку
мікроспори
зародок
яйцеклітина
ядро пилкової трубки
ендосперм
генеративне ядро

по 24

Контрольні питання
1. Назвіть усі фази мітозу. Чим характеризується кожна фаза?
2. Які дві стадії мітозу взаємно протилежні

за процесами, що

відбуваються у них?
3. Чому в результаті мітозу виникають дочірні клітини з ідентичними
наборами хромосом?
4. У чому полягає генетичне значення мітозу?
5. У чому полягає біологічне значення мейозу?
6. Чим відрізняється мейоз від мітозу? Відповідь обґрунтуйте.
Література: [1, с. 424–478; 2, с. 290–330; 6, с. 126–140; 13, с. 91–140].
Практичне заняття № 7
Тема. Форми розмноження: нестатеве, статеве, вегетативне
Мета: розглянути форми розмноження, ознайомитися з особливостями
нестатевого, вегетативного та статевого розмноження, розвивати навички
логічного мислення, узагальнення та порівняння.
Навчальні елементи: амітоз,
спороутворення,

партеногенез,

мітоз, брунькування,

яйцеклітина,

клонування.
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сперматозоїд,

фрагментація,
гаметогенез,

Короткі теоретичні відомості
Класифікація форм розмноження

Нестатеве розмноження – це розмноження, яке здійснюється без участі
статевих клітин, дочірні клітини повністю ідентичні батьківським. Існує
декілька видів: поділ, вегетативне розмноження, розмноження спорами.
Мітотичним поділом клітини розмножуються одноклітинні тварини та
рослини. З батьківської клітини утворюються дві дочірні – два нові організми,
ідентичні в генетичному відношенні. Для підвищення генетичної мінливості у
більшості одноклітинних нестатеве розмноження чергується зі статевим.
Вегетативне розмноження. Брунькування здійснюється утворенням на
материнському організмі багатоклітинного виросту, з якого розвивається нова
особина (рослини, гриби, деякі тварини). Фрагментація – відокремлення
ділянки тіла з подальшим відновленням частин, яких бракує (тварини).
Вегетативне розмноження у рослин може здійснюватися за допомогою
спеціалізованих

утворень –

цибулин,

кореневищ,

бульб.

Вегетативне

розмноження відокремлюють від нестатевого в окремий тип розмноження,
оскільки деякі вчені вважають, що їхні походження різні. У разі нестатевого
розмноження особина розвивається з однієї клітини, недиференційованої у
статевому відношенні, а у разі вегетативного розмноження новій особині дають
початок багатоклітинні зародки різного походження. З погляду генетики,
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вегетативне розмноження є випадком нестатевого. Спороутворення. Спори
утворюються в спорангіях (спорові рослини, гриби), мають захисні оболонки і
здатні переживати несприятливі умови. Біологічне значення нестатевого
розмноження: у деяких організмів це єдиний спосіб розмноження; таким
чином можуть розмножуватися організми, які виявилися ізольованими; види, у
яких короткий життєвий цикл, можуть швидше залишити більше нащадків.

Статеве розмноження – розмноження за допомогою статевих клітин –
гамет, які мають удвічі менше число хромосом, на відміну від батьківських
безстатевих клітин. Характеризується рекомбінацією генетичної інформації.
Деякі гермафродити здатні до самозапліднення, але в переважній більшості
випадків відбувається перехресне запліднення.
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Яйцеклітина – велика клітина, що містить запас поживних речовин,
необхідних для розвитку зародка (рис. 7.1, 7.2). Нерухома. Може бути вкрита
різноманітними оболонками, що виконують захисну функцію.

Рисунок 7.1 – Яйце птахів

Рисунок 7.2 – Яйцеклітина ссавців

Сперматозоїд – дрібна рухлива клітина (рис. 7.3). Рухається переважно за
допомогою

джгутика.

Містить

акросому –

органоїд,

який

забезпечує

проникнення сперматозоїда в яйцеклітину та її активацію.

Рисунок 7.3 – Сперматозоїд
Гаметогенез – процес розвитку та формування статевих клітин (рис. 7.4).
Нa певному етапі ембріонального розвитку у хребетних формуються так звані
статеві зачатки, які надалі дають початок статевим залозам – гонадам
(сім’яникам і яєчникам). У статеві зачатки мігрують клітини, які називаються
овогоніями,

або

первинними

жіночими

статевими

клітинами,

і

сперматогоніями, або первинними чоловічими статевими клітинами. У гонадах
після ряду мітотичних поділів первинні статеві клітини піддаються мейозу та
диференціюються на зрілі гамети. Процес утворення жіночих гамет називається
овогенезом, процес утворення чоловічих гамет – сперматогенезом. Ряд
клітинних поколінь від первинних статевих клітин до зрілих гамет називається
зародковим шляхом.
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Рисунок 7.4 – Сперматогенез та овогенез
Запліднення – злиття гамет. Для процесу запліднення спорових рослин
потрібна волога. Насінним рослинам – волога не потрібна. У квіткових рослин
відбувається подвійне запліднення, внаслідок якого утворюється диплоїдний
зародок (насіння) та триплоїдний ендосперм (запас поживних речовин насіння).
Запилення
Самозапилення
Пилкове зерно потрапляє на

Перехресне
Пилкове зерно потрапляє на приймочку

приймочку маточки тієї ж самої квітки маточки іншої квітки
У 1898 р. професор Київського університету С. Г. Навашин
описав процес подвійного запліднення у квіткових рослин:
1) спермій + яйцеклітина → зигота → зародок насіння;
2) спермій + диплоїдна центральна клітина зародкового мішка
→ триплоїдна клітина → ендосперм (запас поживних речовин
насінини)
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1
пиляк,
2
пилок,
3
генеративна клітина,
4
вегетативна клітина,
5
маточка,
6
пилкова трубка,
7
спермії,
8
зародковий мішок,
9
центральне ядро,
10 яйцеклітина,
11 мікропіле,
12 зигота,
13 оболонка насіння,
14 ендосперм (3n),
15 зародок (2n)
Рисунок 7.6 – Схема подвійного запліднення
Партеногенез – форма статевого розмноження, за якої розвиток
організму проходить з незаплідненої яйцеклітини. У деяких одноклітинних
(інфузорії) і багатоклітинних (спірогіра) існує кон’югація, особливістю якої є
відсутність

гамет.

Під

час

кон’югації

між

клітинами

формуються

цитоплазматичні містки, здійснюється обмін генетичною інформацією.
Клонування – це метод розмноження статевороздільних істот, за
допомогою якого у безстатевий спосіб можна отримати новий організм, який
буде генетично ідентичним до організму, який планується клонувати.
Клонування є відомим явищем у рослинному світі. Перші спроби клонування
тварин з’явилися у 30-х роках ХХ століття. Велике значення у цьому мав
технічний прогрес у сфері молекулярної біології, генетики і штучного
запліднення. Новий етап у клонуванні визначають експерименти шотландських
учених, які завершилися народженням вівці Доллі (27 лютого 1997). Це
досягнення відкриває шлях до клонування людини. Найчастіше на захист
клонування надаються такі аргументи: реалізація «права» батьків на потомство
(вибір статі, характерних рис), можливість продукції підмінної особи,
створення «армії клонів», придатних для певних воєнних дій, можливість
створення «банку органів» для трансплантації.
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Існують два різні шляхи клонування:
1. Перенесення ядра клітини суб’єкта, якого хочуть клонувати
(дублювати). Ядро вводять у запліднену або незапліднену яйцеклітину після
видалення або нейтралізації існуючого в ній ядра. Ядро клітини має повний
генетичний код , що дозволяє «відтворити» генетично ідентичний організм.
2. Розщеплення ембріонів, тобто штучне проведення природного процесу
формування

ідентичних

близнюків

(або

монозигот),

який

полягає

у

мікрохірургічному поділі ембріональних клітин на перших стадіях їхнього
розвитку (до 14 днів після запліднення) на два або більше ідентичних
ембріонів. Після цього розділені організми здатні незалежно розвиватися
завдяки клітинній поліпотенції – властивості однієї клітини давати початок
різним тканинам, що формують організм.
Аргументи проти клонування людини:
1)порушує

людську

гідність,

зводить

людське

життя

до

рівня

«біологічного матеріалу»;
2) відділяє сферу дітородження від людського контексту подружнього
акту;
3) засвідчує брак поваги для людських ембріонів, які будуть знищені, щоб
успішно могла відбутися репродукція цього типу (так, при клонуванні вівці
Доллі було здійснено 277 спроб, 8 з них доведено до ембріональної стадії, у
результаті чого народилася тільки одна вівця);
4) радикальна маніпуляція розмноженням людини, порушуються особові
відносини між батьками та дітьми, зникнення сім’ї та сімейних стосунків;
5) клонування є недопустимим з огляду на гідність клонованої особи.
Кожна людина має право на свою унікальність та неповторність. Її тіло та
генотип також є інтегральним елементом гідності й унікальності, тоді як
клонована істота – це завжди «копія» когось іншого, що може призвести до
втрати власної ідентичності, до відчуття меншовартості;
6) породжує небезпеку суспільної маніпуляції в евгенічному напрямі,
вибору «генетично кращих» людей;
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7)

створення

«клонів»

живих

осіб

виключно

як

джерела

для

трансплантації органів є зведенням людини до рівня предмета вжитку, що
цілковито недопустимо з точки зору християнського персоналізму.
Поліембріонія – процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої
яйцеклітини. Поліембріонія поширена серед різних груп тварин (війчасті та
кільчасті черви, іноді у членистоногих, риб, птахів, ссавців). Як постійне явище
вона притаманна деяким комахам (наприклад, їздцям) і ссавцям (наприклад,
броненосцям). У людини у разі поліембріонії народжуються однояйцеві
близнята, які мають ідентичний набір спадкової інформації – завжди однієї
статі. Розрізняють специфічну поліембріонію (нормально властиву даному
виду) і спорадичну (випадкову). Специфічна поліембріонія зустрічається у
деяких паразитичних перетинчастокрилих і віялокрилих комах, з ссавців – у
броненосців. Разючий приклад специфічної поліембріонії – розвиток з 1 зиготи
до 3 тис. личинок у їздця з роду Litomastix. Спорадична поліембріонія
зустрічається у всіх тварин, особливо часто у гідроїдних поліпів і дощових
черв’яків. У хребетних виникає шляхом розділення зародка на кілька частин
зазвичай до або на початку гаструляції. У людини в разі спорадичної
поліембріонії народжується кілька (2–5) близнюків однієї статі.
Партеногене́з –

форма

статевого

розмноження,

коли

розвиток

яйцеклітини відбувається без запліднення. Притаманний багатьом рослинам та
безхребетним тваринам (попелиці, палочники,

коловертки, деякі види

цвіркунів, метеликів і ос), а також і деяким хребетним (риби, амфібії, ящірки).
Переваги партеногенезу – значне збільшення швидкості розмноження, та в
деяких випадках, за відсутності самців, самки здатні розмножуватися
самостійно, народжуючи при цьому переважно самців. Загалом, існують два
види партеногенезу – гаплоїдний та диплоїдний, залежно від кількості
хромосом в жіночій гаметі. У багатьох комах, у тому числі у мурах та бджіл, у
результаті гаплоїдного партеногенезу в межах однієї спільноти виникають різні
касти організмів. Деякі яйцеклітини запліднюються, і з них розвиваються
диплоїдні самки, тоді як з незапліднених яйцеклітин розвиваються фертильні
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гаплоїдні самці. У попелиць відбувається диплоїдний партеногенез, при якому
ооцити самиці зазнають особливої форми мейозу без розходження хромосом –
усі хромосоми переходять в яйцеклітину, а полярні тільця (друга частина
ооциту, що поділився при мейозі) не отримують жодної хромосоми.
Яйцеклітини розвиваються в материнському організмі, так що молоді самки
народжуються цілком сформованими, а не виходять з яєць – живонародження.
Він може продовжуватись кілька поколінь, особливо влітку, до тих пір, коли в
одній з клітин не відбудеться майже повне нерозходження хромосом, у
результаті чого утворюється клітина, що має всі пари аутосом та одну Х –
хромосому. З цієї клітини партеногенетично розвивається самець. У ході цього
розмноження

запліднені

самки

відкладають

диплоїдні

яйця,

котрі

перезимовують, а навесні з них виходять самки, що розмножуються
партеногенетично і народжують живих нащадків. Таким чином, декілька
партеногенетичних поколінь змінюються поколінням, що виникає в результаті
нормального статевого розмноження і вносить у популяцію генетичне
різноманіття в результаті рекомбінації. Головна перевага, яку дає попелицям
партеногенез, – це швидке зростання чисельності популяції, при цьому всі її
статевозрілі члени здатні до відкладання яєць.
Завдання до теми
1. Скласти таблицю за формою:
Форма розмноження

Спільне
Контрольні питання

1. Охарактеризуйте клонування як форму розмноження.
2. У чому біологічна суть вегетативного розмноження?
2. Порівняйте статеве та нестатеве розмноження.
Література: [11, с. 110–201; 12, с. 31–44; 16, с. 80–86].
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Відмінне

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 людського організму; 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

Оцінка за національною

шкалою

шкалою

60–100

«зараховано»

1–34

«не зараховано»
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