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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Основи фармакогнозії» 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; доведення того, що рослина є цілісним організмом, який формувався
поступово під час онтогенезу та філогенезу клітин, тканин, органів та їх
метаморфозів; всебічне вивчення лікарських рослин, лікарської рослинної
сировини та деяких продуктів рослинного і тваринного походження.
Завдання курсу:
Теоретичні: оволодіння знаннями про будову рослинної клітини;
одержання й узагальнення нових знань про фізіологічні процеси в рослинному
організмі та можливості управління продукційним процесом рослинних
угруповань з метою створення теоретичної бази раціонального використання й
захисту рослинного світу; з’ясування структурної організації тканин рослин;
визначення справжності ЛРС різних морфологічних груп в цілісному, різаному і
порошковому вигляді, а також у вигляді брикетів, таблеток та інших формах за
допомогою визначника; формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до
навколишнього середовища на основі знань про природу.
Практичні: навчити самостійно працювати з навчальною літературою;
сприяти отримнню студентами ґрунтовної ботанічної підготовки в галузі будови
рослин; сприяти організації самостійної роботи студентів; розвинути уміння
студентів працювати на практичних заняттях.
Перелік знань і умінь студентів
Студент повинен знати: історію розвитку анатомії та фізіології рослин;
ботанічну термінологію; морфологічну будову вегетативних і генеративних
органів; систематику нижчих рослин; систематику спорових і голонасінних
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рослин; систематику покритонасінних рослин; фітоценологію рослин; анатомічну
будову клітин; анатомічну будову вегетативних і генеративних органів рослин;
основні поняття фармакогнозії, основні етапи розвитку фармакогнозії; головні
напрямки наукових досліджень у галузі лікарських рослин (ЛР); характеристику
сировинної

бази

лікарських

рослин

(дикорослих

і

куль-тивированных);

організацію заготівлі ЛРС; основні заготівельні організації та їх функції; загальні
правила заготівлі ЛРС та заходи щодо раціонального використання, охорони та
відтворення ресурсів лікарських рослин на природних експлуатаційних заростях;
методи ресурсних досліджень для встановлення природних запасів і можливих
обсягів заготівлі ЛРС; основи промислового вирощування лікарських рослин;
систему

стандартизації

лікарської

рослинної

сировини,

методи

фармакогностичного аналізу; види класифікації ЛРС (хімічна, фармакологічна,
ботанічна, морфологічна); номенклатуру лікарських рослин, ЛРСи лікарських
засобів рослинного і тваринного походження, дозволених до застосування в
медичній практиці і для використання у промисловому виробництві; основні
відомості

про

поширення

та

місце

зростання

лікарських

рослин,

що

застосовуються в науковій медицині; вплив географічних та екологічних
чинників на накопичення біологічно активних речовин (БАР) в лікарських
рослинах;

методи

макроскопічного

і

мікроскопічного

аналізу

цілісної,

подрібненої, таблетованої і брикетованої лікарської рослинної сировини; аналіз
зборів; морфолого-анатомічні ознаки лікарських рослин і сировини, дозволених
до застосування в медичній практиці; можливі домішки; основні групи біологічно
активних речовин природного походження та їх фізико-хімічні властивості;
основні шляхи біосинтезу біологічно активних речовин; методи виділення та
очищення діючих речовин ЛРС; основні методи якісного та кількісного
визначення діючих ве речовин в лікарській рослинній сировині; біологічну
стандартизацію ЛРС; правила техніки безпеки під час роботи з лікарськими
рослинами і сировиною.
Студент

повинен

уміти: визначати

будову

рослинної

клітини;

виконувати мікроскопічний аналіз рослинних клітин і тканин; визначати функції
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рослинних тканин відповідно до їх структури; використовувати базові знання про
структурно-функціональну організацію рослин на клітинному, органному,
тканинному й організменному рівнях; визначати структури органоїдів і органел
рослинної клітини; виготовляти мікроскопічні препарати рослинних тканин;
визначати різноманітні функції тканин і органів рослин; використовувати
теоретичні знання про фізіологію розвитку рослинного організму; проводити
анатомо-фізіологічний аналіз рослини; ідентифікувати види окремих рослин; за
морфологічними ознаками визначати належність рослин до життєвих форм
(трави, кущі, дерева та ін.) і до ботанічних таксонів (відділ, клас, порядок,
родина, рід, вид); проводити заготівлю та сушку, первинну обробку та зберігання
лікарської сировини; ідентифікувати ЛРС на основі мікроскопічного аналізу;
володіти технікою макроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини;
визначати склад лікарських зборів; розпізнавати домішки подібних видів рослин
при зборі, прийманні та аналізі сировини; проводити якісні та гістохімічні реакції
на основні групи біологічно активних речовин лікарських рослин і ЛРС.
Міждисциплінарні
біотехнологічного

циклу,

зв’язки:
зокрема:

підготувати
загальної

до

вивчення

біотехнології;

дисциплін
біоінженерії;

біоенергетики; харчової біотехнології; загальної токсикології; санітарії та гігієни
виробництва продукції.
Основними формами роботи є лекції, лабораторні роботи, самостійна
робота, індивідуальна робота з викладачем.
Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під
час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності, екзамен.
Модульний контроль проводиться у формі тестування або контрольної роботи.
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙ
Змістовий модуль 1. Анатомія рослин
Тема 1.1 Структурна організація рослинної клітини
Лекція № 1
Тема. Навчальна дисципліна «Анатомія і фізіологія рослин». Предмет,
завдання, історія розвитку. Мета викладання дисципліни. Методологія
анатомії рослин
Навчальні елементи: фітофізіологія, фізіології рослин, вегетаційний
дослід, мікроскопічна анатомія, фотосинтетична функція рослин, фотосинтез,
екологічна фізіологія, каріологія, фізіологічна анатомія, анатомія рослин.
Один з основоположників мікроскопічної анатомії рослин Мальпігі (1628–
1694) свої анатомічні відкриття певних мікроструктур поєднував з їхніми
функціями, що мало важливе значення для майбутньої фізіології рослин.
У 1727 році англійський ботанік і хімік Гейлс у своїй книзі «Статика
рослин» висловив припущення про можливість живлення рослин за допомогою
листків із повітря. Його, без сумніву, слід віднести до засновників фізіології
рослин – науки, яка сформувалась значно пізніше, коли в 1771–1782 рр. Прістлі,
Інгенхауз та Сенеб’є виявили компоненти, за рахунок яких відбувається
повітряне живлення рослин. Пізніше Соссюр (1767–1845) шляхом точного
хімічного аналізу показав участь води в повітряному живленні. Так поступово
складалось уявлення про фотосинтетичну функцію рослин, хоча сам термін
«фотосинтез» Пфеффер запропонував лише 1887 р. Після відкриття фотосинтезу,
а також законів збереження матерії та енергії, фізіологія рослин все більше
включала в поле зору повітряне середовище і сонячне світло як основні
матеріальні і енергетичні джерела існування зеленої рослини.
Однак,

як

самостійна

галузь

науки

фізіологія

рослин

остаточно

відокремилась від ботаніки у 1800 р., коли Сенеб’є (1742–1803) ввів термін
«фізіологія рослин» та написав перший підручник з цієї дисципліни, де висвітлив
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суть предмета, методи і завдання цієї науки. Першим російським ботанікомфізіологом треба ввважати Рачинського (1833–1902) – професора кафедри
фізіології рослин Московського університету, де з 1872 р. широку діяльність
розгорнув Климент Аркадійович Тімірязєв (1843–1920). У Петербурзькому
університеті з 1861 р. курс фізіології рослин викладав професор Фаміцин (1835–
1918).

На

першому

етапі

розвитку

фізіологія

рослин

була

наукою

університетською. Перший російський підручник з фізіології рослин написав у
1887 р. проф. Фаміцин, на його зміну вийшов у світ підручник Палладіна, що
перевидавався девять разів.
На поч. ХХ ст відбулась остаточна диференціація фізіології рослин на
основні її розділи, причому деякі з них набули такого великого значення, що в
перші десятиріччя перетворились на самостійні дисципліни з власними
теоретичними основами та широким виходом в практику: 1902 р. – вірусологія,
1910 р. – агрохімія, 1930 р. – мікробіологія, біохімія.
У 1934 р. створено Інститут фізіології рослин АН СРСР, який координував
усі дослідження у цій галузі науки і в якому плідно працювали Курсанов,
Ничипорович, Чайлахян, Генкель, Туманов та інші.
Однак починаючи з 30-х і до 50-х років ХХ ст. настав важкий час для
розвитку фізіології рослин, насамперед через відділення від неї біохімії. Розвиток
фізіології рослин в цей період було направлено не стільки на вирішення її
власних проблем, скільки на дослідження прикладної фізіології.
У середині 50-х років ХХ ст. фізіологія рослин в усьому світі піднялась на
новий рівень. Наступником її традиції на цьому етапі став академік Курсанов,
який створив відому курсанівську школу (представники: Мокроносов, Кулаєва,
Бутенко, Семененко, Молотковський, Верещагін, Тарчевський, Польовий та ін.).
З’явилися

нові

вектори

наукових

пошуків:

кисневий

обмін

і

транспортування кисню (Вартапетян), цитокініни і роль їхньої регуляції
метаболізму (Кулаєва), донорно-акцепторні системи рослин (Мокроносов),
організація рослинних мембран (Молотковський), йонний гомеостаз рослинної
клітини (Вахмістров), метаболізм рослинних ліпідів (Верещагін).
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У цей час значно виріс інтерес до проблем екологічної фізіології. Класичні
концепції

стійкості,

розроблені

Максимовичем,

Тумановим,

Генкелем,

Строгановим значно поглиблені за допомогою нових підходів і теоретичних
концепцій, основаних на сучасному розумінні молекулярної біології рослин та
субклітинної організації адаптативних систем (Жолкевич, Трунова).
На зміну періоду деякої самоізоляції фізіології рослин прийшов період
модернізації та інтеграції її з іншими науками, час впровадження в фізіологічний
експеримент високочутливих методів біофізики, молекулярної та клітинної
біології, який продовжується і тепер. Змінилася сама техніка фізіологічних
експериментів, проводяться фундаментальні дослідження, на основі яких
народжуються принципово нові біотехнології застосування рослин. Настав новий
етап розвитку фізіології рослин, який характеризується процесом асиміляції та
інтеграції цією наукою досягнень інших експериментальних біологічних наук.
І.Д. Чистяков відкрив непрямий (мітотичний) поділ ядра. В.І. Бєляєв
відкрив редукційний поділ ядра – мейоз. Видатний вчений С.Г. Навашин (1857–
1930) заснував галузь анатомії – каріологію, науку про будову ядра та відкрив
явище подвійного запліднення у рослин.
Питання про закономірності анатомічної будови рослин висвітлено досить
детально у працях К.А. Тімірязєва (1843–1920). Особливого значення Тімірязєв
надавав фізіологічній анатомії. Він зазначав, що останнім часом дослідники
бачать у системах структури органів не лише геометричні форми, а насамперед
їхню фізіологічну функцію.
Великий внесок у розвиток анатомії рослин зробив І.П. Бородін (1847–
1930). Його перший в Росії підручник „Анатомія рослин" не втратив свого
наукового значення й досі. Бородін досліджував структуру листка жовтяниці,
вивчав розподіл продихів на листку плауна і виявив продихи на листках
підводних рослин, хоча до цього вважали, що в епідермі таких рослин продихів
немає. Цікаві дослідження належать Бородіну з питань накопичення в рослинах
так званих баластних речовин, які, утворюючись внаслідок процесу обміну, не
виділяються з рослинного організму, а залишаються в ньому у вигляді твердих
включень. До них належать кристали оксалату кальцію, магнію та інші речовини.
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І.А. Сурож (1870–1929) у 1911 р. опублікував анатомічний визначник
деревних порід, а ще раніше ПА. Боровиков (1881–1958) описав епіксилію та
гіпоксилію гілок дерев.

Вивчаючи водний режим рослин і розробляючи

фізіологічні особливості їхньої посухостійкості, М.О. Максимов (1880–1952)
виявив дуже важливу закономірність між анатомічною структурою рослин і
випаровуванням

ними

води.

Він

з’ясував,

що

посухостійкі

рослини

характеризуються деякими анатомо-фізіологічними ознаками, які забезпечують
їм перенесення посухи.
Детальніше

закономірності

будови

органів

залежно

від

висоти

розташування їх на стебловій частині рослин вивчав В.Р. Заленський (1875–1923).
Він виявив, що анатомічна будова листків пов’язана з їхніми фізіологічними
властивостями.

Наприклад,

верхні

листки

характеризуються

більшою

асиміляцією, вищою концентрацією клітинного соку і, відповідно, зміненою
анатомічною будовою (більшою кількістю продихів на одиницю поверхні,
меншими розмірами клітин, щільнішим розташуванням водоносних судин тощо).
На особливу увагу заслуговують праці відомого радянського анатома
В.Г. Александрова
фізіологічної

та

(1887–1964).
прикладної

Він

багато

анатомії,

працював

досліджував

над

питаннями

анатомо-фізіологічні

особливості трав'янистих рослин та анатомію листка. Відомі його дослідження
водопостачання листка залежно від його структури, а також будови стебла та
впливу його на будову листків. В.Г. Александров разом з Л.І. Джапарідзе (1905–
1972) вперше виявили роздерев’яніння як нормальний стан онтогенезу рослин,
що відбувається в центральній частині стебла або в паренхімній тканині під час
достигання плоду. Ці дослідження мають значення для вивчення технології
деревини, її міцності та стійкості.
Видатний радянський ботанік ВЛ. Комаров (1869-–1945) також приділяв
увагу питанням анатомії рослин. Широко відомий його підручник «Курс
практичної анатомії рослин». Проблемам фізіологічної та патологічної анатомії
деревини, еволюційній, екологічній та порівняльній анатомії присвячені численні
праці А.О. Яценка-Хмелевського. Він також запропонував термінологію та
методику палеоботанічних досліджень деревини, яку знаходять під час
археологічних розкопок.
11

Осередком проведення анатомічних досліджень в Україні став Київський
університет св. Володимира. Початком реального становлення анатомічних
досліджень рослинних організмів в університеті можна вважати наукову й
педагогічну діяльність приват-доцентів І.Г. Борщова (1833–1878) і Я.Я. Вальца
(1841–1904). Ще на початку свого наукового шляху Я.Я. Вальц вивчав будову
судинних пучків кореневищ папоротеподібних. Цікавою є докторська дисертація
професора І.Г. Борщова (1833-1878) написана в 1867 році „Про сітчасті
паренхімні елементи первинної кори та їх співвідношення з молочниками". Цей
же напрям продовжив професор І.Ф. Шмальгаузен (1849–1894) в праці
«Дослідження розвитку молочників у рослин» (1877).
Особливого розвитку анатомія рослин у Київському університеті набула під
час роботи Й.В. Баранецького (1843–1905), який організував першу в Україні
лабораторію фізіології. Його по праву вважають фундатором фізіології й анатомії
рослин в Україні. Анатомічні роботи Баранецького були досить різноманітні за
змістом, без єдиної чіткої наукової спрямованості. Проте вони і до цього часу не
втратили своєї оригінальності й наукового значення.
У праці Й.В. Баранецького «Спосіб потовщення стінок паренхіми» (1886)
висвітлено питання механічної міцності, яка зумовлена способом розташування
потовщень. Подальший розвиток анатомії рослин в університеті пов’язаний з
науковою й педагогічною діяльністю К.А. Пурієвича (1866–1916). Саме в період
його діяльності в 1900 р. з кафедри ботаніки було виділено кафедру анатомії та
фізіології рослин, яку протягом 16 років (1900–1916) він і очолював.
Значний внесок у світову й вітчизняну анатомічну науку зробив всесвітньо
відомий

вчений

М.П. Холодний

(1882–1953).

М.Г. Холодний

широко

застосовував анатомічні методи під час вивчення фітогормонів колеоптилів
злакових рослин, фототропізмів і геотропізмів внутрішньої будови дочірніх
особин і соковитих листків молодила тощо.
М.Н. Мойсеєва

виявила

структурно-функціональні

особливості

хлоропластів оболонок судинно-волокнистих пучків та інших глибинних тканин
пагонів як продуцентів фітогормонів й інших фізіологічно-активних сполук.
Д.П. Проценко виявив зміни в структурі плодових культур деревних порід і
злаків під час дії на них морозів, посухи, при поляганні, ґрунтовому засоленні,
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дослідив можливість регенерації таких пошкоджень, з’ясував закономірності
ембріогенезу адвентивних і сплячих бруньок у деяких трав'янистих рослин та
плодових дерев. Проценко разом зі своїми колегами та учнями (Л.К. Поліщук
(1913–1979), С.Я. Мінінберг (1910–1991), О.В. Брайоном (1937–2003)) дослідив
адаптивні

зміни

хлоропластів

під

час

впливу

несприятливих

факторів

середовища. Питання різноякісності тканин, органів і частин рослин в онтогенезі
в цей же період вивчав професор І.П. Білокінь (1914–1975).
Фармакогнозія — наука, що вивчає лікарські рослини, лікарську сировину
рослинного та тваринного походження, а також продукти їх переробки. У
перекладі з грецької фармакогнозія — це вивчення ліків або знання про ліки
(pharmаkon — ліки, отрута та gnоsis — знання, вивчення). Сучасна фармакогнозія
— це високоспеціалізована прикладна наука, що розглядає біологічні, біохімічні
й лікарські властивості рослин, природної сировини та продуктів з неї.
Предметом вивчення фармакогнозії є лікарські рослини, рідше — об’єкти
тваринного походження як джерела лікарської сировини.
Лікарські рослини Plantae medicinalеs (ЛР) — рослини, що містять
біологічно активні речовини та використовуються для заготівлі лікарської
рослинної сировини. Лікарська рослинна сировина (ЛРС) — цілі лікарські
рослини або їх частини, що використовуються у висушеному (іноді у свіжому)
вигляді для отримання лікарських речовин, лікарських засобів рослинного
походження (фітопрепаратів) та лікарських форм і дозволені до використання.
Кожна лікарська сировина має латинську назву, під якою вона описана у
національній фармакопеї, стандартах та технічних умовах, прописується
лікарями в рецептах. Ці назви складаються звичайно з двох слів. Перше — назва
органа рослини або продукту, що одержаний з природних матеріалів (наприклад,
листки — Folia, трава — Herba, квітки — Flores, олії — Olea та ін. — схема),
друге — назва роду рослини, що постачає цю сировину (наприклад, кореневища з
коренями валеріани — Rhizomata cum radicibus Valerianae, соняшникова олія —
Oleum Helianthi). У деяких випадках в назву сировини включають вид рослини
(наприклад, Folia Belladonnae — листки рослини Atropa belladonna L., Herba
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Absinthii — трава рослини Artemisia absinthium L.), рідше — назви роду і виду
(наприклад, Herba Adonidis vernalis — трава рослини Adonis vernalis L.). Назву
рослини пишуть з великої літери.
Лікарська сировина тваринного походження — цілі тварини, їхні частини
або продукти життєдіяльності, дозволені до застосування вповноваженими на це
установами. Лікарська рослина — це рослина, що є джерелом лікарської
рослинної сировини і відповідає вимогам АНД. Біологічно активні речовини
(БАР) — речовини, що впливають на біологічні процеси в організмі тварини та
людини. Діючі речовини — біологічно активні речовини, які можуть змінювати
стан і функції організму чи виявляють профілактичну, діагностичну або
лікувальну дію та використовуються у виробництві готових лікарських засобів.
Супутні речовини — умовна назва продуктів метаболізму, які містяться у
лікарських рослинах поряд з біологічно активними речовинами. Вони можуть
діяти на організм позитивно або негативно, впливати на всмоктування основних
біологічно активних речовин, підвищуючи їхню ефективність, пролонгуючи дії та
ін.
Лікарські засоби — речовини або їхні суміші природного, синтетичного або
біотехнологічного

походження,

які

використовуються

для

профілактики,

діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій
організму.
Лікарськізасобизрослинноїтатваринноїсировини
можна розділити на такі групи: 1) лікарська сировина, що відпуска є т ь с я х в
ором у з ап т е к и у в и гляді порошку, ч а ю ,збору; 2) галенові та новогаленові
препарати — спиртові витяжки з ро слин у вигляді настойок, екст ракт і в ; н о в
огал е н о в і п р е п а р а т и — ц е е к с т р а к т и , о ч и щ е н і в і д с у п у т н і х
р е ч о в и н ; 3 ) п р о д у к т и п е р в и н н о ї п е р е р о б к и р о с л и н — ефірні
та жирні олії, камеді, смоли тощо; 4) індивідуальні діюч і р ечовини — алка л о ї
д и , глікозиди, складові частини е ф і р н и х о л і й т а і н .
Стандартизація ЛРС — визначення ідентичності, якості та інших
показників у порівнянні з вимогами стандартів.
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Діагностичні ознаки (грецьк. diagnostikos — здатний розпізнавати) —
сукупність макроскопічних та мікроскопічних ознак, які характерні для об’єкту
дослідження й дозволяють визначити його справжність.
Iдентичність — відповідність досліджуваного об’єкта назві, під якою він
надійшов на аналіз. Доброякісність (числові показники) — відповідність ЛРС,
продуктів і лікарських засобів вимогам стандартів.
Лікарська форма — лікарський засіб, якому наданий зручний для
застосування та досягнення необхідного лікувального ефекту стан.
Література: [1, с. 8‒10; 2, с. 5‒12; 3, с. 6–10; 4, с. 7‒17; 5, с. 4‒8; 6, с.
10‒13; 7, с. 3‒7; 8, с. 11‒14; 9, с. 10–14; 10, с. 10–14; 11, с. 6–12; 12, с. 8‒13; 13, с.
5‒9; 14, с. 10–12; 15, с. 5‒9; 16, с. 7‒17; 17, с. 6‒10; 18, с. 3‒9; 19, Т. 1, с. 5–10; 20,
с. 4–7].
Лекція № 2
Тема. Будова рослинної клітини. Біологічні мембрани та їх функції.
Субклітинні структури рослинної клітини. Способи утворення нових
клітин: амітоз, мітоз, мейоз. Клітина як відкрита система
Навчальні елементи: клітина, паренхімні клітини, прозенхімні клітини,
біологічна мембрана, фосфоліпіди, АТФаза, інтегральні білки, осмос, тургор,
протопласт,

цитоплазма,

органели,

ендоплазматичний

ретикулум,

ядро,

мітохондрії, рибосоми, пластиди, кросинговер, мітоз, мейоз, амітоз.
Клітина – найменша структурна одиниця всього живого, яка лежить в
основі будови й розвитку рослинних і тваринних організмів. У ній відбуваються
всі життєві процеси організму.
Клітина отримала свою назву завдяки відомому англійському фізику
Р. Гуку (середина XVII ст.), який, розглядаючи під мікроскопом корок, побачив,
що він складається з окремих комірок, які вчений назвав клітинами. Дослідження
Р. Гука увійшли до книги «Мікрографія» (1665), яка започаткувала існування
клітинної теорії. Дослідження Р. Гука продовжили інші вчені. Англійський
ботанік Н. Грю (1641–1711) та італійський ботанік М. Мальпігі (1628–1694)
15

майже одночасно довели, що всі рослини мають клітинну будову, а клітини –
різноманітні форму та функції. Спочатку вчені звертали увагу лише на форму
клітинної оболонки, пізніше почали вивчати структурні елементи клітини.
А. Левенгук побачив кристалічні включення. У 1840 чеський дослідник Пуркіньє
ввів у біологію термін «протоплазма», у 1831 р. Р. Броун виявив у клітинах ядро.
X. Моль у 1846 розмежував поняття «протоплазма» і «клітинний сік». Пізніше
було виявлено та описано мітохондрії, пластиди, рибосоми та інші органели
клітини. Спочатку структурні компоненти клітини вивчали за допомогою
світлових мікроскопів, а останнім часом електронних.
Завдяки

відкриттям

багатьох

учених

було

встановлено,

що

свій

еволюційний шлях тварини та рослини пройшли в тісному взаємозв’язку з
ускладненням процесів обміну від неклітинних організмів до багатоклітинних.
Нині, залежно від складності будови та морфології, організми поділяють на
одноклітинні (ціанобактерії), колоніальні (вольвокс) і багатоклітинні (інші вищі
та нижчі рослини), прокаріоти (від лат. Pro – уперед і грец. Karyon – ядро) та
еукаріоти (від грец. еи – добре).
Рослинна клітина відрізняється від тваринної тим, що вона має целюлозну
оболонку, пластиди, вакуолю з клітинним соком, не має органел виділення,
нерухома, виняток становлять статеві клітини нижчих і вищих спорових рослин
(рухомі і не мають целюлозної оболонки). Усі компоненти живої клітини (органели) об'єднані в систему, яку називають протопластом (від грец. Protos – перший і
plastos – утворений). Клітинна оболонка і вакуолі є похідними протопласта.
Клітини мають різноманітну форму та розміри, залежно від функції, яку
виконують: овальну, яйцеподібну, спіральну, призматичну, веретеноподібну,
циліндричну тощо. Усі клітини за формою поділяють на паренхімні та
прозенхімні. Паренхімні клітини мають однакові розміри у всіх напрямках у
просторі: довжина їх не перевищує товщину більше ніж у три рази. Вони
складають основну масу багатьох органів рослинного організму.
Розміри паренхімних клітин варіюють від 10 до 500 мкм і більше.
Прозенхімні (від грец. pros – у напрямку до) – клітини видовжені. Довжина
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їх перевищує товщину більше ніж у три рази (десятки і сотні разів). Часто ці
клітини мають загострені кінці, товсті, переважно здерев’янілі оболонки. Живого
вмісту в таких клітинах, як правило, немає. З них формуються переважно провідні та механічні тканини рослин. Довжина їх варіює приблизно від 1 до 100 мм.
Однією з основних особливостей усіх еукаріотичних клітин є наявність і
складність будови внутрішніх мембран. Мембрани відмежовують цитоплазму від
навколишнього середовища, а також формують оболонки ядер, мітохондрій і
пластид. Вони утворюють лабіринт ендоплазматичного ретикулума і сплющених
бульбашок у вигляді стосу, складових комплексу Гольджі. Мембрани утворюють
лізосоми, великі і дрібні вакуолі рослинних і грибних клітин, пульсуючі вакуолі
найпростіших. Усі ці структури представляють собою компартменти (відсіки),
призначені для тих чи інших спеціалізованих процесів і циклів. Отже, без
мембран існування клітини неможливо.
Плазматична мембрана, або плазмалемма, – найбільш постійна, основна,
універсальна для всіх клітин мембрана. Вона являє собою найтоншу (≈ 10 нм)
плівку, яка покриває всю клітину. Плазмалемма складається з молекул білків і
фосфоліпідів.
Ліпіди, що входять до складу мембранного бішару, не закріплені жорстко, а
безперервно міняються місцями. Переміщення ліпідних молекул бувають двох
типів: 1) в межах свого моношару (латеральна дифузія) і 2) шляхом перестановки
двох ліпідних молекул, що протистоять додин одному у двох моношарах («фліпфлоп»).

При

латеральної

дифузії

молекули

ліпідів

зазнають

мільйони

перестановок в секунду, а швидкість її становить 5‒10 мкм/с. Перестановки
молекул ліпідів з одного моношару в другий відбуваються значно рідше, але
можуть прискорюватися мембранними білками. У рідких шарах ліпідних
мембран

знаходяться

спеціалізовані

протеїнові

комплекси.

Ліпопротеїни

поrружені в ліпідну фазу і утримуються гідрофобними зв'язками (інтеrральні
білки), гідрофільні білки (периферичні) утримуються на внутрішній і зовнішній
поверхнях мембран електростатичними зв'язками, взаємодіючи з rідрофільними
rоловками полярних ліпідів. Основну роль у формуванні мембран відіграють
rідрофобні зв'язки: ліпід – ліпід, ліпід – білок, білок – білок. Товщина біомембран
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не перевищує 6‒10 нм. До складу мембран входять білки, що виконують функції
ферментів, насосів, переносників, іонних каналів, а також білки-реrулятори і
структурні білки (рис. 2.1).
Інтеrральні білкові глобули розташовуються в фосфоліпідних шарах
мембран орієнтовано. Ця орієнтація визначається особливостями rідрофобної
поверхні кожного білка, локалізацією і властивостями його rідрофільних ділянок.
Певні ділянки ліпопротеїнових глобул (ділянки впізнавання) служать для
самозбирання поліензімних мембранних комплексів. На розташування білків у
мембрані впливають склад фосфоліпідів, міцно пов'язаних з глобуламі, стан
«вільних» фосфоліпідів подвійного шару, а також величина електростатичного
заряду мембрани. Функціональна активність мембран і зміни мембранноrо
потенціалу супроводжуються спливанням або зануренням субодиниць, їх
латеральними переміщеннями. Таке переміщення білків у мембрані може бути
обмежено їх зв'язком з мікрофіламентами і мікротрубочками.

Рис. 2.1 – Біологічна мембрана
Функції біологічних мембран. Лабільна структура мембран дозволяє
виконувати їм різні функції: бар'єрні, транспортні, осмотичні, електричні,
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структурні,

енерrетичні,

біосинтетичні,

секреторні,

травні,

рецепторно-

реrуляторні і деякі інші. Первинним призначенням клітинної мембрани було
відділення внутрішнього середовища від зовнішнього. Потім в процесі еволюції
виникла

велика

кількість

спеціалізованих

внутрішньоклітинних

відсіків

(компартментів), що дозволило клітині й органоїдам утримувати в невеликих
обсягах необхідні ферменти і метаболіти, створювати гетерогенне фізико-хімічне
мікросередовище, здійснювати на різних сторонах мембрани різноманітні, іноді
протилежно

спрямовані

біохімічні

реакції.

Але

одночасно

з

появою

фосфоліпідних мембранних бар’єрів повинні були виникнути і механізми
трансмембранного переносу іонів, субстратів, метаболітів, які під час еволюції
постійно ускладнювалися. У живих клітинах розрізняють пасивний (за хімічним і
електричним градієнтами) і активний (проти електрохімічного градіента з
витратою метаболічної енергії) транспорт. Пасивний транспорт здійснюється: а)
через фосфоліпідну фазу, якщо речовина розчинна в ліпідах, б) по проміжках між
ліпідами, якщо такі проміжки з'являються, в) за допомогою ліпопротеїнових
переносників, по спеціалізованим каналам, створеними ліпопротеїновими
комплексами (натрієві, калієві і інші канали). Вуглеводи, амінокислоти і деякі
інші субстрати можуть переноситися спеціальними переносниками в симпорті
(разом і в одному напрямі) з іонами Н+ (у бактерій, грибів і рослин) або з Na+ (у
тварин), причому основною рушійною силою у цьому випадку є градієнт іонів, а
не субстрату. Можливий також активний транспорт цукрів в фосфорильованому і
нефосфорильованому вигляді.

Перенесення

іонів проти

електрохімічного

градіента, активний транспорт, здійснюється транспортними АТФазами з
використанням енергії АТФ.
Значна роль осмотичної функції, виконуваної біомембранами. Наприклад,
клітини

прісноводних

найпростіших

і

деяких

водоростей

(евгленові,

вольвоксові), щоб не бути розірваними, змушені постійно чинити опір пасивного
осмотическому надходженню води в клітини шляхом виведення надлишку води
скорочувальними вакуолями. Для всіх інших рослин осмотичне надходження
води не призводить до розриву клітин, так як rідростатичному (тургорному)
тиску протистоїть тиск еластично розтягнутих клітинних стінок. Більш тoгo,
інтенсивний натиск води стає найважливішим фактором існування рослин.
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Typгop дозволяє підтримувати форму нездеревянілим частинам рослини і є тією
силою, яка забезпечує зростання розтягуванням рослинних клітин. Нарешті,
реrулюючи концентрацію осмотично активних оечовин, рослинні клітини
всмоктують воду з навколишнього середовища, навіть якщо вміст води в
середовищі низький.
Структурна функція мембран полягає в упорядкованості розташування
поліферментних комплексів, Висока ефективність яких визначається зближенням
каталітичних центрів. У середньому з одною молекулою занурення в мембрану
ферменту контактують 20‒30 молекул фосфоліпідів. Внаслідок непреривноrо
руху ліпідів, що примикають до білка, в ліпідному оточенні ферменту виникають
молекулярні «дірки». Це явище не впливає на роботу ферменту, якщо ліпіди
знаходяться в рідкому стані. При локальному «затвердінні» ліпідів можливо їх
усунення з досить великих ділянок.
Акумуляція і трансформація енергії – одна з найважливіших функцій
мембран. У хлоропластах зелених рослин енерrія світла трансформується в
NADH і АТФ, потім у стабільну енергію хімічних зв'язків цукрів, кислот,
амінокислот. Найважливіша функція мембран рецепторно-регуляторна. До
складу мембран входять хемо, фото- і механорецептори білкової природи,
чутливі до дії хімічних і фізичних факторів. Ці рецептори сприймають сигнали,
що надходять із зовнішнього і внутрішнього середовища, забезпечуючи
адаптивні (пристосувальні) відповіді клітин на зміни умов існування.
Протопласт – живий вміст клітини. До складу протопласта входить
цитоплазма, у якій розташовані інші структурні компоненти (органели):
пластиди, мітохондрії, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, сферосоми,
рибосоми і ядро – центр регуляторної діяльності клітини (рис. 2.2).
Цитоплазма. У живій рослинній клітині цитоплазма – обов’язкова
структурна одиниця, у якій відбуваються життєві процеси: дихання, фотосинтез,
ріст, рух тощо. Цитоплазма – напіврідка прозора і в'язка гомогенна маса,
розташована під клітинною оболонкою. Хімічний склад її складний. Основну
масу становить вода

(80– 90 %), білки (10–12 %), ліпіди (2–3 %), сахариди (1–

2 %), мінеральні речовини (1–1,5 %).
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Цитоплазма – біологічний колоїд і перебуває в тісній взаємодії з
органелами, які вона оточує.

Рис. 2.2. – Будова рослинної клітини (схематичне зображення):
1 – ядро; 2 – ядерце; 3 – ядерна оболонка; 4 – ядерна пора; 5 – вакуоль;
6 – хлоропласт; 7 – мітохондрія; 8 – комплекс Гольджі; 9 – ендоплазмотична
сітка; 10 – рибосоми; 11 – клітинна стінка; 12 – пори клітинної оболонки;
13 – плазмодесми
Цитоплазма складається з трьох шарів: двох зовнішніх (плазмолеми, яка
межує з оболонкою клітини, і тонопласта, що оточує вакуолю) та середнього
шару, що становить основну масу цитоплазми, який називають гіалоплазмою
(мезоплазмою).
Гіалоплазма є матриксом (від лат. matrix – субстрат, основа), в якому
розташовані всі органели клітини. Вона здатна до активного руху і бере участь у
внутрішньоклітинному транспортуванні речовин. За властивостями гіалоплазма є
колоїдом, здатним переходити із стану гелю в стан золю і навпаки. Функції її
пов'язані з явищами росту, передачі подразнення та спадковості тощо. Частина
білків гіалоплазми формує специфічні ультраструктури – мікротрубочки і
мікрофіламенти.
Органели цитоплазми
Ендоплазматичний ретикулум (ендоплазматична сітка) – складна
мембранна система канальців, трубочок, пухирців, цистерн, яка пронизує всю
цитоплазму і об'єднує органели в клітинний комплекс, а також має зв'язок із
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ядром та іншими клітинами завдяки плазмодесмам – тоненьким тяжам, які
проходять через пори клітинної оболонки. На поверхні мембран ретикулуму
розташовані

рибосоми.

Ендоплазматичний

ретикулум

виконує

функції

внутрішньоклітинного і міжклітинного транспортування речовин, забезпечує
окисно-відновні реакції, ріст клітинних мембран, накопичення, концентрацію і
транспортування

синтезованих

на

рибосомах

білків.

Таким

чином,

ендоплазматична сітка зв'язує в єдине ціле всі живі клітини рослинного
організму, забезпечуючи єдність обміну речовин рослини (рис. 2.3.).

Рис.2.3 – Схема зображення частини клітини з ендоплазматичним ретикулом:
1 – ендоплазматичний ретикулум; 2 – мембрани ендоплазматичного ретикулуму;
3 – гіалоплазма; 4 – оболонка; 5 – плазмолема; 6 – плазмодесма; 7 – первинна
Апарат Гольджі (диктіосоми) – комплекс подвійних мембран, які мають
форму цистерн та пухирців. У кожному апараті Гольджі налічується від 4 до 8 і
більше цистерн. За участю апарата Гольджі синтезуються ліпіди, ферменти,
фосфоліпіди, він бере часть в утворенні клітинної оболонки і вакуолі клітини.
Мітохондрії – безбарвні білково-ліпоїдні тільця різноманітної форми, які
мають двомембранну оболонку. Зовнішня мембрана суцільна, гладенька, а внутрішня утворює виступи у вигляді складок або трубочок, які мають назву кристи
(гребені). Кристи занурені в матрикс – гомогенну речовину.
До хімічного складу мітохондрій належать білки, ліпіди, специфічні
дрібніші рибосоми, РНК та ДНК. У мітохондріях відбувається біологічне
окиснення вуглеводів, жирів, амінокислот: синтез АТФ із АДФ. Отже,
мітохондрії – «енергетичні» центри клітини (рис. 2.4).
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Рис. 2.4 – Схема будови мітохондрії: а – поздовжній розріз; б – схема
тривимірної будови; 1 – зовнішня мембрана; 2 – матрикс; 3 – міжмембранний
простір; 4 – гранула; 5 – ДНК; 6 – внутрішня мембрана; 7 – рибосоми.
Рибосоми – сферичні або грибоподібні гранули (тільця), у яких
синтезуються білки. Основна частина їх розташована на ендоплазматичній сітці,
решта – вільно в цитоплазмі. Хімічно рибосоми складаються з рибосомної і
танспортної РНК і молекул структурних білків. Рибосоми, які розташовані
поодиноко, називають моносомами, групами – полісомами (рис. 2.5).

Рис. 2.5 – Схема будови рибосоми: 1 – мала субодиниця; 2 – іРНК; 3 –
тРНК; 4 – амінокислота; 5 – велика субодиниця; 6 – мембрана ендоплазматичної
сітки; 7 – поліпептидний ланцюг, що синтезується.
Сферосоми – дрібні сферичні утворення, які містять ферменти ліпоїдного
обміну та жири, виконують функції синтезу та накопичення жирів.
Лізосоми – органели, як і сферосоми, мають сферичну форму. Вони
оточені

мембраною

і

заповнені

стромою.

Містять

ферменти,

здатні

розщеплювати різні речовини (білки, нуклеїнові кислоти тощо). Лізосоми також
беруть участь у процесах диференціації тканин.
23

Мікротільця – овальні або сферичні органели, усередині яких виявляються
тверді (кристалічні) включення. Мікротільця часто взаємодіють із мітохондріями
та хлоропластами, беруть участь в окисно-відновних реакціях.
Пластиди – невеликі білкові тільця, які мають певну форму, специфічну
внутрішню будову і є носіями пігментів (рис. 2.6).

Рис. 2.6 – Пластиди: 1 – хлоропласти; 2 – хромопласти: а) у клітинах плоду
горобини; б) у клітинах коренеплоду моркви; 3 – лейкопласти в клітинах шкірки
листка традесканції
Пластиди

властиві

тільки

клітинам

рослинних

організмів.

Вони

розміщуються в цитоплазмі розсіяно або скупчуються біля ядра.
За складом пігментів та функціями пластиди поділяють на три типи:
1. Хлоропласти – зеленого забарвлення.
2.Хромопласти – жовто-червоного забарвлення.
3.Лейкопласти – безбарвні пластиди.
Хлоропласти – білковоліпоїдні тільця. До їхнього складу входять білки,
ліпіди, пігменти, нуклеїнові кислоти та інші речовини. Колір хлоропластів
зумовлений наявністю в них двох зелених пігментів – хлорофілу А та хлорофілу
В, які в рослинах утворюються тільки на світлі. Хлорофіл перебуває в певному
співвідношенні

з

іншими

пігментами:

каротином

(червоно-оранжевого

забарвлення) і ксантофілом (жовтого забарвлення) – каротиноїдами. Хлоропласти
відсутні у ціанобактерій, бактерій, грибів, слизовиків та деяких квіткових рослинпаразитів. Форма хлоропластів у вищих рослин може бути округла, овальна,
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яйцеподібна, у нижчих – зірчаста, пластинчаста, чашоподібна, стрічкоподібна.
Хлоропласт складається з подвійної білково-ліпоїдної мембрани та
безбарвної

строми,

пронизаної

системою

двомембранних

ламел,

які

розташовуються в певних місцях і утворюють дископодібні пухирці – тилакоїди
(рис. 2.7.). Скупчення таких дисків утворюють грани, які з’єднуються між собою
міжграннимиталако-їдами в єдину взаємозв'язану систему. Пігменти розташовані
в певному порядку на поверхні і в товщі цих мембранних структур хлоропласта.

Рис. 2.7. – Схема будови хлоропласта: 1 – зовнішня мембрана; 2 –
рибосоми; 3 – пластоглобули; 4 – грани; 5 – тилакоїди; 6 – матриці; 7 – ДНК; 8 –
внутрішня мембрана; 9 – міжмембраний простір.
Головна функція хлоропластів пов’язана з фотосинтезом, у процесі якого
хлорофіл здатний поглинати червону частину спектра. Каротиноїди поглинають
синьо-зелену та зелену частини спектра. Поглинуту енергію каротиноїди
передають хлорофілу і таким чином ця енергія використовується в процесі фотосинтезу. У хлоропластах на світлі з води та вуглекислого газу утворюється
первинний крохмаль, який не затримується в асимілюючих клітинах, а
транспортується по всій рослині і використовується для живлення рослини.
Хлоропласти також беруть участь у синтезі амінокислот та жирних кислот.
Хромопласти (каротиноїдопласти). Хромопласти – пластиди, забарвлені в
жовтий, жовтогарячий, оранжевий або червоний колір. Форма цих пластид
різноманітна: трикутна, сферична, паличкоподібна тощо. У своїх стромах
хромопласти містять пігменти – каротиноїди (близько 60 видів), найчастіше
зустрічаються каротин і ксантофіл. Каротин – червоно-оранжевого кольору, він
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накопичується в коренеплодах моркви, м’якоті кавунів, мандаринів та інших
рослин, а також зустрічається разом із хлорофілом у зелених листках та стеблах.
Ксантофіл найчастіше наявний у пелюстках квіток, дозрілих плодах
томатів. Однак колір рослинних органів залежить також від антоціану –
флавоноїду, який міститься у клітинному соку. Хромопласти беруть участь у
фотосинтезі, окисно-відновних реакціях, здійсненні генеративного процесу.
Лейкопласти – це дрібні безбарвні пластиди, які не мають пігментів,
сферичної, веретеноподібної, еліпсоподібної та іншої форми.
Зустрічаються в листках, меристематичних клітинах конусів наростання,
бульбах, кореневищах, корі молодих стебел.
За функціями їх поділяють на: амілопласти, що синтезують крохмаль і
зустрічаються

найчастіше;

олеопласти

–

синтезують

жирну

олію;

протеїнопласти – синтезують білок. Лейкопласти також накопичують синтезовані
запасні речовини.
Клітинні пластиди перебувають у постійному русі. Розмножуються
пластиди простим поділом. У процесі життєдіяльності рослин пластиди часто
руйнуються, наприклад, хлоропласти перед листопадом. Пластиди різних груп
генетично пов'язані між собою: один тип пластид може перетворюватися на інші.
Лейкопласти можуть перетворюватися на хлоропласти (позеленіння бульб
картоплі, які виходять на поверхню ґрунту). Хлоропласти перетворюються на
лейкопласти в разі затінення рослин. Хлоропласти перетворюються на
хромопласти під час достигання плодів.
Ядро – це

найважливіша органела клітини. За наявністю ядра клітини

поділяють на еукаріоти (ядерні) і прокаріоти (доядерні). Форма та розміри
клітинного ядра у рослини різноманітні. За формою ядро буває сферичне, або
сочевицеподібне, у довгих прозенхімних клітинах ядро веретеноподібне, а в
старих клітинах – багатокутне. Ядро в клітинах може займати різне місце. У
молодих клітинах воно міститься в центрі клітини. З утворенням вакуолі з клітинним соком ядро часто займає пристінне положення.
Ядро містить ДНК, де зосереджено спадкову інформацію, та РНК, білки,
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ліпіди, мінеральні речовини. Основні білки з нуклеїновими кислотами утворюють
нуклеопротеїди.

Ядро

складається

з

ядерної

оболонки,

ядерного

соку

(нуклеоплазми), ядерної речовини (хроматину), одного або кількох ядерець.
Ядерна оболонка подвійна, утворена зовнішньою та внутрішньою ядерними
мембранами,

зовнішня

мембрана

в

багатьох

місцях

переходить

в

ендоплазматичну сітку. Ядерна оболонка всіх рослинних клітин пориста, пори
регулюють обмін речовин.
Ядерний сік (нуклеоплазма) – білково-ліпоїдна колоїдна система, у якій
відбувається діяльність органел ядра. Хроматин розташований у нуклеоплазмі у
вигляді сітки. До складу хроматину входять молекули нуклеопротеїдів, він утримує всю ДНК ядра. З хроматину будуються хромосоми. Вони мають специфічну
для певного виду рослин форму, кількість їх у клітинах досить постійна, що є
ознакою виду. Ядерце найчастіше сферичної форми, без оболонки і має гранулярну структуру. За хімічним складом воно складається з РНК, білків, ліпоїдів,
ферментів білкового обміну, бере активну участь в обміні речовин клітини.
Головна функція ядерця – регуляція синтезу білків та рибосомальної РНК.
Ядро стимулює ріст клітини, бере участь в обміні речовин, регулює синтез
ферментів та інших білкових речовин, впливає на поділ клітини та передачу
спадкових властивостей.
Кросинговер – явище обміну ділянками гомологічних хромосом (рис.2.8)
після кон'югації у профазі І мейозу. Клітина, як структурно-функціональна
одиниця живого, здатна до самовідтворення, яке здійснюється шляхом поділу. В
еукаріотичних клітин існують два способи поділу – мітоз і мейоз. Стосовно
клітин, які діляться шляхом мітозу, вживається поняття клітинний цикл – період
життя клітини від її утворення до моменту поділу.
Клітинний цикл складається з інтперфази і власне мітотичного поділу
(мітозу). Інтерфаза складається з трьох періодів: передсинтетичного G1,
синтетичного S і постсинтетичного G2.
Передсинтетичний період характеризується інтенсивним ростом клітини,
активним синтезом білків, збільшенням об’єму цитоплазми та площі клітинних
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мембран. Він є най тривалішим (90 %) і складає основну частину життя
переважної більшості клітин.

Рис.2.8. – Будова хромосоми
Далі йде синтетичний період, під час якого відбувається реплікація ДНК і
формування Х-подібних хромосом. Кожна хромосома складається тепер з двох
сестринських хроматид, ідентичних одна одній. У певній ділянці – центромері –
обидві хроматиди залишаються сполученими одна з одною. У цей період
хромосоми ще тонкі, дуже зігнуті й їх не видно у світловий мікроскоп.
У постсинтетичному періоді інтерфази синтезуються білки веретена поділу й
достатня кількість АТФ (процес поділу клітини надзвичайно складний та
енергоємний).
Після закінчення інтерфази починається власне мітотичний поділ (мітоз).
Мітоз – спосіб клітинного поділу, під час якого утворюються клітини,
ідентичні за генотипом, точні копії материнської клітини. Мітоз відбувається у
декілька стадій (фаз), які безперервно переходять одна в одну (рис.2.9.).

Рис. 2.9. – Фази мітозу
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Профаза. У цей період центріолі клітинного центру розходяться до
протилежних полюсів клітини. Оболонка ядра поступово розпадається на
маленькі мембранні пухирці; аналогічні зміни відбуваються з апаратом Гольджі й
ендоплазматичним ретикулумом. У хромосомах спостерігається конденсація
хроматину. Процеси транскрипції повністю припиняються, й утворення
необхідних клітині білків може здійснюватися тільки за рахунок раніше
синтезованих молекул іРНК.
Метафаза. У метафазі конденсація хроматину максимальна. Утворюються
так звані метафазні хромосоми, які добре видно у світловий мікроскоп. Кожна
хромосома складається з двох сестринських хроматид, які утворюють плечі
хромосоми, центромери і кінцевих ділянок – теломерів. Положення центромери і
довжина плечей різні у різних хромосом, це є надійним критерієм для їх
ідентифікації. Під час метафази хромосоми вибудовуються на екваторі клітини.
Формується веретено поділу – білкові нитки (мікротрубочки), що тягнуться від
центріолей до центромер хромосом. При цьому до кожної центромери може
прикріплятися декілька ниточок.
Анафаза. В анафазі подвійні хромосоми розриваються веретеном поділу і
сестринські хроматиди відходять до протилежних полюсів клітини. При цьому
вони орієнтовані центромерами до відповідного полюса, а теломерами – до
екватора клітини.
Телофаза. У телофазі навколо хромосом починає формуватися ядерна
оболонка,

з'являються

ядерні

пори,

відновлюється

парність

центріолей,

цитоплазма й органели рівномірно розподіляються між полюсами клітини.
Хромосоми поступово деспіралізуються, починають формуватися ядерця.
Далі йде процес розділу цитоплазми з утворенням двох дочірніх клітин –
цитокінез. Утворені дочірні клітини вступають в інтерфазу.
Біологічне значення мітозу полягає в підтримуванні сталої кількості
хромосом у клітинних поколіннях – дочірні клітини отримують таку ж генетичну
інформацію, яка міститься в ядрі материнської клітини.
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У багатьох еукаріотичних організмів виявлений так званий прямий поділ,
або амітоз, під час якого відбувається подвоєння ДНК, формування нових ядер,
проте утворення дочірніх клітин не відбувається або генетичний матеріал
розподіляється між ними нерівномірно. У результаті амітозу з'являються
багатоядерні клітини, характерні для деяких тканин тварин, грибів і рослин.
Мейоз – спосіб поділу клітин, під час якого відбувається зменшення
(редукція) кількості хромосом і перехід клітин з диплоїдного стану в гаплоїдний.
Мейоз включає два поділи – редукційний (перший) і екваційний (другий)
(рис. 2.10.). Кожний із них поділяється на ряд стадій (фаз): профазу, метафазу,
анафазу і телофазу. Ці стадії першого поділу позначаються римською цифрою І,
другого – цифрою II. Процеси, що йдуть в інтерфазі мейозу, ідентичні таким під
час мітозу.

Рис. 2.10 – Стадії мейозу
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Профаза І. Починається спіралізація хромосом, однак хроматиди кожної з
них не розділяються. Гомологічні хромосоми зближуються, утворюють пари –
має місце кон’югація. Під час кон'югації може спостерігатися процес
кросинговеру, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними
ділянками. Унаслідок кросинговеру утворюються нові комбінації різних станів
певних генів. Через певний час гомологічні хромосоми починають відходити
одна від одної. Зникають ядерця, руйнується ядерна оболонка й починається
формування веретена поділу.
Метафаза І.

Нитки веретена поділу прикріплюються до центромер

гомологічних хромосом, які лежать не в площині екваторіальної пластинки, а по
обидва боки від неї.
Анафаза І. Гомологічні хромосоми відділяються одна від одної і рухаються
до

протилежних

полюсів

клітини.

Центромери

окремих

хромосом

не

розділяються, і кожна хромосома складається з двох хроматид. Біля кожного з
полюсів клітини збирається половинний (гаплоїдний) набір хромосом .
Телофаза І.

Формується ядерна оболонка. У тварин і деяких рослин

хромосоми деспіралізуються, і здійснюється поділ цитоплазми .
Інтерфаза. Унаслідок першого поділу виникають клітини або лише ядра з
гаплоїдними наборами хромосом. Інтерфаза між першим і другим поділами
скорочена, молекули ДНК у цей час не подвоюються .
Профаза І. Спіралізуються хромосоми, кожна з яких складається з двох
хроматид,

зникають

ядерця,

руйнується

ядерна

оболонка,

центріолі

переміщуються до полюсів клітин, починає формуватися веретено поділу.
Хромосоми наближуються до екваторіальної пластинки.
Метафаза ІІ. Завершуються спіралізація хромосом і формування веретена
поділу. Центромери хромосом розташовуються в один ряд уздовж екваторіальної
пластинки, до них приєднуються нитки веретена поділу.
Анафаза ІІ. Діляться центромери хромосом, і хроматиди розходяться до
полюсів клітини завдяки вкороченню ниток веретена поділу.
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Телофаза ІІ.

Хромосоми деспіралізуються, зникає веретено поділу,

формуються ядерця та ядерна оболонка. Відбувається поділ цитоплазми .
Дочірні клітини.

Утворюються чотири клітини з гаплоїдним набором

хромосом.
Біологічне значення мейозу полягає в підтриманні постійності хромосомного
набору організмів, які розмножуються статевим шляхом.
Таблиця 2.1
Порівняння мітозу та мейозу
Мітоз

Мейоз
Мають однакові фази поділу

Перед поділом відбуваються спіралізація і подвоєння молекул ДНК
Один поділ

Два поділи, що змінюють один одного

У метафазі на екваторі клітини
розміщуються подвоєні хромосоми

У метафазі на екваторі клітини
розміщуються пари гомологічних
хромосом
Кон'югація хромосом і кросинговер У профазі гомологічні хромосоми
відсутні
кон'югують і можуть обмінюватися
ділянками (кросинговер)
Між поділами відбувається подвоєння Між першим і другим поділами немає
хромосом
подвоєння хромосом
Утворюються дві дочірні клітини з
Утворюються чотири клітини з гаплоїдним
диплоїдним набором хромосом (2 n ) набором хромосом
Література: [1, с. 50–66; 2, с. 44–75; 3, с. 12–14; 4; 8, с. 20–40; 9, с. 20–44;
10, с. 80–94; 11, с. 56–75; 14, с. 70–92; 19, Т. 1, с. 25–40; 20, с. 54–57].
Тема 1.2 Структурна організація рослинних тканин. Функціональна
фітогістологія
Лекція № 3
Тема. Твірні тканини: ембріональна меристема, вторинна меристема,
апікальна меристема, латеральна та інтеркалярна, травматична. Покривні
тканини: епідерміс, епіблема, корок, кірка
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Навчальні елементи: апікальна, інтеркалярна, травматична, латеральна
меристема, перидерма, трихоми, продихи, камбій.
Меристема – твірна рослинна тканина, з якої можуть утворюватися всі інші
тканини, меристематичні клітини тривалий час зберігають здатність до поділу з
утворенням нових неспеціалізованих клітин.
Клітини меристеми сплощені, дрібні, щільно розташовані одна біля одної,
без межклітинників, у центрі клітин розташоване ядро, вакуолі дрібні, численні,
клітинна оболонка первинна, наявні лише попередники пластид.
Меристеми класифікують за положенням: верхівкові (апікальні, бічні
(латеральні), вставні (інтеркалярні); за походженням: первинні, вторинні.
Серед усіх комплексів рослинних тканин особливою різноманітністю
характеризуються меристематичні, або твірні. Специфічною особливістю цих
тканин є здатність їхніх клітин до поділу, завдяки чому кількість клітин у рослин
безперервно збільшується. За походженням меристеми бувають первинні та
вторинні. Первинна меристема становить більшу частину зародка, а також
утворює тіло рослини, всі вегетативні та генеративні органи. Вторинна меристема
виникає уже в сформованій рослині за рахунок первинних меристем. За місцем
розташування у тілі рослин меристеми ділять на верхівкові (апікальні), бічні
(латеральні), вставні (інтеркалярні), раневі (травматичні).
Цитологічна характеристика меристем:
Цитологічні ознаки меристем дуже варіюють. Так, клітини верхівкової
меристеми у період активного поділу дрібні, з тонкою целюлозною оболонкою,
ізодіаметричної

форми.

Вони

щільно

зімкнені

між

собою,

не

мають

міжклітинників. Звичайно у таких клітинах крупнозерниста цитоплазма та велике
ядро, яке може займати до 3/4 всього об’єму клітини. У них малорозвинений
ендоплазматичний ретикулум, мала кількість мітохондрій, у яких недорозвинені
кристи, немає типових хлоропластів, є лише пропластиди. Вакуолі мають вигляд
окремих дрібних міхурців, центральної вакуолі немає. У клітинах коркового
камбію (фелогену) можуть бути хлоропласти та розвинені центральні вакуолі.
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Верхівкові меристеми формують так званий конус наростання (апекс) в
якому на самій верхівці розташовані ініціальні клітини, або ініціалі. Ініціальні
клітини діляться звичайно необмежено із збереженням меристематичного
характеру. Від ініціальних клітин бере початок усе тіло рослини.
Перицикл – первинна латеральна меристема, складається з клітин
паренхімного типу, розташована у зовнішньому шарі центрального осьового
циліндра.
Інтеркалярна меристема – активно ростуча зона, віддалена від апікальних
меристем. Слово інтеркалярний указує на те, що тканина розташована так, ніби
вона вставлена між зонами, диференціація тканин у яких уже більш-менш
закінчена. Камбій – латеральна (бічна) меристема, яка утворює вторинні провідні
тканини – флоему і ксилему. Камбій розташований між флоемою і ксилемою. У
стеблах та коренях він часто має форму циліндра. Інколи камбій має вигляд
окремих смужок у стеблах, черешках та жилках листків, які мають вторинний
ріст. Фелоген, або корковий камбій, – вторинна латеральна меристема, яка
утворюється з живих паренхімних тканин, а у деяких рослин формується з живих
епідермальних клітин. Це одношарова твірна тканина, яка представлена
клітинами прямокутної форми.

Рис. 3.1 – Верхівкова меристема: А – поздовжній зріз; Б – конус наростання
(зовнішній вигляд і поздовжній зріз); В – клітини первинної меристеми;
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Г – паренхімні клітина сформувався листа: 1 – конус наростання, 2 – зачаток
листа, 3 – горбок пазушної нирки.
Цитологічні особливості меристем найбіль типово виражені у апікальних
меристем. Клітини ізодіаметричні багатокутники, не розділені міжклітинниками.
Клітинні стінки тонкі, з невеликим вмістом целюлози. Цитоплазма густа, ядро
велике, розташоване в центрі. У цитоплазмі велика калькість рибосом та
мітохнодрій (відбувається інтенсивний синтез білків та інших речовин). Численні
вакуолі дуже дрібні.
Клітини латеральних меристем неоднакові за розміром та формою. Це
пов'язане з відмінністю клітин постійних тканин, що з них утворюються. Так,
наприклад, в камбії є паренхімні та прозенхімні клітини. З паренхімних ініціалей
утворюється паренхіма провідних комплексів, з прозенхімних – власне провідні
елементи.
Усі частини рослин відокремлюються від зовнішнього середовища за
допомогою покривних тканин, які утворюються на ранніх етапах розвитку
рослин і зберігаються протягом усього життя. Залежно від часу, місця утворення і
будови розрізняють первинні і вторинні покривні тканини. Первинною
покривною тканиною є епідерма, вторинною – перидерма й кірка.
Первинна покривна тканина – епідерма. Епідерма – багатофункціональна
тканина рослин, розмір і стан клітин якої в значній мірі визначають водний
баланс рослини, інтенсивність асиміляції СО2, дихання, що в остаточному
підсумку відбивається на характері продукційного процесу.
У рослин епідерміс (епідерма) – первинна поверхнева одношарова тканина,
що виникає на усіх молодих органах пагона, квітки, плоду тощо. Клітини плоскі,
без міжклітинників, з потовщеною зовнішньою стінкою, вкритою на поверхні
кутикулою.

Серед

типових

клітин

епідермісу

також

присутні

високоспеціалізовані – замикаючі клітини продихів, волоски (трихоми), залозисті
клітини тощо.
Епідерміс захищає внутрішні тканини рослин від зневоднення, механічних
пошкоджень, інфекції. Також регулює через продихи газообмін та транспірацію,
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в клітинах можуть накопичуватись фітонциди, що виконують захисну функцію.
Залозисті волоски (трихоми) утворюють ефірні масла, смоли, слиз. Покривні
волоски утворюють фітогормони, ферменти, необхідні для життєдіяльності
рослин.
Епідерма – первинна покривна тканина, що утворюється з протодерми
конуса наростання пагону на усіх листках, стеблах, а також квітках, плодах та
насінні. Епідерма захищає внутрішні тканини від висихання та пошкодження,
перешкоджає проникненню мікроорганізмів. Яблуко, що позбавлене епідерми,
протягом першої доби випаровує води в 55 разів більше, ніж яблуко з епідермою.
Одночасно епідерма забезпечує зв'язок з середовищем – через неї відбуваєься
транспірація (випаровування, що регулюється) та газообмін, іноді всмоктування
та секреція різних речовин (у тому числі ефірних масел, ферментів та гормонів).
Епідерма – складна тканина, до її складу входять морфологічно різні
клітини: основні клітини епідерми; замикаючі та суміжні клітини продихів;
трихоми, волоски. Основні клітини епідерми щільно прилеглі, міжклітинники
відсутні. У видовжених частинах рослини (стебла, черешки та жилки листків, а
також листки більшості однодольних) вони видовжені у напрямку напрямку осі.
Бічні стінки, перпендикулярні поверхні, часто звивисті, що збільшує їх щеплення
та міцність. Зовнішні стінки зазвичай товще інших, а внутрішній шар складається
з целюлози та пектину.
Вона утворюється вже в зародку насіння, а пізніше – із дерматогену.
Звичайно епідерма функціонує один вегетаційний період, а потім змінюється
вторинною покривною тканиною – перидермою. Іноді епідерма може зберігатись
декілька років (на листках хвойних рослин). Немає епідерми на кінчику кореня і
на верхівці пагона. Епідерма звичайно буває одношаровою, але в деяких рослин
(фікус, олеандр) вона може бути дво- і тришаровою. Це жива, паренхімна, щільна
тканина, клітини якої мають целюлозні оболонки. Особливість оболонок полягає
в тому, що всі їх частини, які межують із зовнішнім середовищем, просочуються
кутином або мінеральними речовинами. Кутин не лише просочує оболонки, але
й утворює плівку на поверхні епідерми – кутикулу, яка запобігає випаровуванню
води і проходженню газів. Товщина кутикули і характер її поверхні в різних
рослин неоднакові. Кутикула може бути ледь помітною і досить товстою,
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гладенькою, зморшкуватою, зі складочками або горбиками. Будова кутикули
зумовлюється впливом зовнішнього середовища, а також видовою особливістю
рослини. У рослин засушливих місць зростання кутикула завжди товща
порівняно з кутикулою рослин, що ростуть у зволоженому середовищі. На
епідермі можуть бути восковий наліт і різні вирости-волоски, або тріхоми, що
також запобігає випаровуванню води і проходженню газів.
Оболонки клітин епідерми потовщені нерівномірно. Верхні, що межують із
зовнішнім середовищем, і частково бічні потовщені більше, ніж ті, що
прилягають до розташованих нижче тканин. У клітинах епідерми немає
забарвлених пластид (хлоро- і хромо-пластів), і лише в рослин, що ростуть у
місцях, куди майже не досягає сонячне світло (папороті), знаходяться дрібні
хлоропласти.
Лейкопласти звичайно мають округлу форму і концентруються навколо
ядра. У вакуолях епідерми є пігменти. Найчастіше зустрічається пігмент
антоціан, який надає їм.синього, червоного або фіолетового (різних відтінків)
забарвлення. У деяких видів у клітинах епідерми можуть утворюватися кристали
оксалату кальцію, а також цистоліти. Форма клітин епідерми дуже різноманітна,
але постійна для кожного виду, тому може бути їх діагностичною ознакою. У
видів двосім'ядольних рослин вони звичайно паренхімні, часто з хвилястими
оболонками, що забезпечує більш міцне зчеплення. У односім'ядольних такі
клітини звичайно прямостінні або мілкохвилясті і видовжені..
У рослин вологих місць зростання і тих, що ростуть у водоймах, епідерма
розвивається звичайно гірше, ніж у рослин посушливих місць зростання.
Вважають, що клітини епідерми здатні сприймати різні подразнення:
світлові, механічні, температурні, які викликають рухи частин рослини
(наприклад, рух суцвіття соняшника до сонця).
Ризодерма, або епіблема – первинна покривна тканина, що вкриває молоді
кореневі закінчення. Вона містить кореневі волоски і бере активну участь у
процесах всмоктування. У всисній зоні ризодерма активно чи пасивно поглинає
мінеральні речовини. При активному транспорті на це витрачається енергія. Тому
у клітинах ризодерми зосереджена велика кількість енергетичних станцій
клітини – мітохондрій.
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Покривна тканина коренів відрізняється від епідерми надземних частин
рослин наявністю кореневих волосків.
Віск на епідермі відкладається у вигляді сизуватого нальоту, який легко
стирається. Воскові відкладення можуть знаходитися на листках (капуста,
евкаліпт, гвоздики), стеблах (воскова пальма, гвоздики), плодах (слива, терен).
Віск виділяється клітиною, утворюючи на її поверхні щільно розміщені палички
(рівні або зігнуті на верхівці) висотою звичайно до 0,7 мм. У деяких рослин
висота їх може досягати 5 мм (воскова пальма). Віск із таких рослин зчищають і
використовують для потреб промисловості. Воскові відкладення не лише
зменшують випаровування води листками, але й запобігають ураженню їх
грибками.
Для випаровування води і здійснення газообміну в епідермі є спеціальні
пристосування – устячка, або продихи (рис. 3.2). Вони знаходяться на всіх
надземних частинах рослин, але найбільш характерні для листків. На листковій
пластинці продихи розміщуються рівномірно в листків, які рівномірно
освітлюються сонцем, і нерівномірно, якщо промені сонця нерівномірно
освітлюють їх поверхню. У листків, пристосованих до останнього варіанта, на
нижній епідермі устячок значно більше, ніж на верхній, або на верхній епідермі
їх зовсім немає.

Рис. 3.2 – Робота продихових (замикальних) клітин:
а – продих закритий; б – продихова щілина збільшена; в – продих відкритий;
1 – замикальні клітини; 2 – хлоропласти; 3 –епідерміс; 4 – продихова щілина.
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У безхлорофільних надземних частин рослин і на коренях продихів немає;
у рослин, занурених у воду, вони є в одних видів і відсутні в інших; у водяних
рослин з плаваючими листками продихи знаходяться на верхній поверхні листків.
Продихи пелюсток квіток іноді не функціонують. У деяких рослин (звичайно
посушливих місць зростання) продихи знаходяться в заглибленнях, які
називаються кріптами. Кількість устячок у середньому становить 100–300 на
1 мм2 листка, але може зменшуватися до 10 або збільшуватись до 1500. Продих –
це щілина між двома клітинами, що називаються замикаючими. Останні клітини
утворюються внаслідок поділу епідермальних клітин, але відрізняються від них
нирковидною формою, наявністю хлоропластів і своєрідним потовщенням
клітинних оболонок. Через нерівномірне потовщення клітинних оболонок на них
утворюються вирости (гребені, відроги або дзьобики), між якими оболонка не
потовщується і змінює положення залежно від стану продиху. Коли продих
відкритий, оболонка витягується і гребені розходяться, відкриваючи продихову
щілину. Відкриття і закриття продихової щілини залежать від тургорного тиску,
який регулюється вмістом моноцукрів, що утворюються в процесі фотосинтезу.
Вони поступають у вакуолі, підвищують концентрацію клітинного соку, і клітини
починають інтенсивно поглинати воду, що призводить до підвищення тургорного
тиску, внаслідок чого продихові клітини відкривають продихову щілину. При
зниженні концентрації клітинного соку, що буває звичайно при припиненні
фотосинтезу, тургорний тиск зменшується (бо води в клітину поступає менше) і
продихова щілина закривається. Відроги замикаючих клітин утворюють
порожнини, які звичайно називаються двориками. Верхні відроги формують
зовнішній передній) дворик, а нижні – внутрішній (задній) дворик. Під
продиховою щілиною також є порожнина. Вона значно більша від двориків і
називається повітряною. Замикаючі клітини можуть знаходитися на рівні
епідермальних, вище або нижче від них.
Корок – багатошарова мертва тканина, що утворюється за рахунок
вторинної меристеми (коркового камбію). Оболонки клітин корка потовщені і
просочені речовиною, за складом близькою до жирів, майже непроникною для
води й повітря. Це багатошарова тканина, що складається із шарів коркам
фелогена і фелодерми. Ці клітини щільно зімкнені між собою (міжклітинників
39

немає) і виконують основні захисні функції. Клітини корка мертві, наповнені
повітрям або смолистими чи дубильними речовинами.
Фелоген, або корковий камбій – це вторинна твірна тканина, яка
утворюється з клітин епідерми або корової паренхіми, набує меристематичної
здатності. Корок являє собою багатошарову тканину, яка утворена внаслідок
поділу фелогену, що відчленяє назовні клітини, обоИ лонки яких просочуються
суберином. Вміст цих клітин поступове відмирає, а їх порожнини заповнюються
повітрям. Клітини корка не пропускають рідини і газів стійкі до кислот, не
проводять теплоти, електрики, звуку, нея загнивають.
Фелодерма утворюється до центру від фелогену. Це жива паренхімна
тканина. В її клітинах звичайно містяться хлоропласти. Для здійснення
газообміну в частин рослин, вкритих перидермою, є спеціальні пристосування –
сочевички, які утворюються також внаслідок діяльності фелогену.
Кірка утворюється на зміну корку, тому її іноді називають третинною
покривною тканиною. Типова кірка спостерігається у деревних рослин.
Перидерма під натиском розростання стебла в товщину через 2–3 роки
розривається. У глибших шарах кори закладаються нові ділянки коркового
камбію, які утворюють нові шари корку. Нові відмерлі шари тканин
ущільнюються, деформуються і утворюють кірку (блок відмерлих тканин).
Функції покривних тканин – захист органів від випаровування, висихання,
охолодження, різних пошкоджень. Разом з тим клітини епідерми забезпечують
газообмін (продихові клітини) і всмоктування роди та розчинених у ній речовин
(клітини епіблеми з кореневими волосками).
Література: [1, с. 71–77; 3, с. 17–30; 8, с. 68–70, с. 109–114; 9, с. 74–80,
с. 106–111; 11, с. 30–40, с. 50–60; 12, с. 68–90; 19, Т. 1, с. 64–66, с. 84–92].
Лекція № 4
Тема. Основні тканини: асиміляційна паренхіма, запасаюча паренхіма,
аеренхіма, водоносна паренхіма. Механічні тканини: коленхіма, склеренхіма,
склереїди

40

Навчальні

елементи:

губчаста

паренхіма,

стовпчаста

паренхіма,

хлоренхіма, повітроносна паренхіма, пластинчаста, кутова, пухка коленхіма,
лібриформ.
Займає ділянку між іншими постійними тканинами, присутні у всіх
вегетативних і генеративних органах. Складається з живих паренхімних клітин,
різних по формі: округлих, еліптичних, циліндричних і т.д. Паренхіма може
займати великі частини в різних органах рослин, стінки – целюлозні. Клітини
найчастіше тонкостінні, з простими порами, але інколи оболонки потовщуються.
У

залежності

від

функції

розрізняють

такі

основні

тканини:

асиміляційну, запасаючу, водоносну, повітряну (аеренхіму).
По походженню основна частина – первинна і утворюється при
дифференціації клітин апікальних меристем (рис. 4.1.).

Рис. 4.1 – Основна тканина: 1 – аеренхіма стебла водяної рослини з великими
міжклітинниками (а); 2 – запасаюча паренхіма бульби з крохмалем провідними й
арматурними тканинами.
Асиміляційна тканина – складається з більш або менш тонкостінних живих
паренхімних клітин, які вміщують хлоропласти. Асиміляційна тканина або
хлоренхіма найчастіше залягає під прозорою епідермою. Основна маса
хлоренхіми знаходиться в листках, менша частина – в зелених стеблах. Залежно
від форми клітин, особливостей будови, особливостей розміщення клітин
розрізняють: палісадну, або стовпчасту, губчасту (рис. 4.2.) та складчасту
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паренхіму. Стовпчаста паренхіма складається із видовжених клітин, довжина
яких у три–п'ять разів перевищує їх ширину. Вони розташовані перпендикулярно
до поверхні, щільно, без міжклітинників, у їх клітинах знаходиться велика
кількість

хлоропластів,

що

зумовлює

підвищену

інтенсивність

процесу

фотосинтезу.

Рис. 4.2. – Анатомічна будова листка (за Яковлевим, Челомбітько, 2001):
1 – епідерма; 2 – стовпчаста (палісадна) паренхіма; 3 – губчаста паренхіма;
4 –провідний пучок жилки.
Губчаста паренхіма відзначається різною формою (округлою, довгастою,
зірчастою, нирковидною та ін.) клітин і пухким їх розташуванням внаслідок
наявності великих міжклітинників, через що тканина отримала таку назву. У
клітинах губчастої паренхіми також інтенсивно проходить процес фотосинтезу,
але кількість хлоропластів у них значно (у три й більше разів) менша, ніж у
клітинах стовпчастої паренхіми. У губчастій тканині, крім фотосинтезу,
інтенсивно проходять такі фізіологічні процеси, як газообмін і транспірація
(випаровування

води).

Губчаста

паренхіма

знаходиться

в

листках

під

стовпчастою, займаючи простір до нижньої епідерми в різносторонніх
(дорсивентральних) листках

і

між рядами стовпчастої паренхіми

–

у

рівносторонніх (ізолатеральних).
Складчаста паренхіма характеризується наявністю внутрішніх складок
клітинної оболонки, на яких, залежно від напрямку й інтенсивності освітлення,
розміщуються хлоропласти. Складчаста паренхіма зустрічається в листках
хвойних рослин.
Запасна тканина – паренхімні живі клітини тонкостінні за будовою, інколи
потовщуються. У них відкладається надлишок в даний момент продуктів
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метаболізму: білків, жирів, вуглеводів. У рослині знаходиться в самих різних
органах. У багаторічних рослин знаходиться в коренях, клубних бульбах,
серцевині стебла.
Водоносна тканина – її функція запасання води. Це крупноклітинна
тонкостінна водоносна паренхіма. Знаходиться в стеблах і листках рослин –
сукулентів (кактуси, алое, огави). Крупні водоносні клітини зустрічаються в
листках злаків. У вакуолях клітин водоносні паренхіми є слизисті речовини, які
утримують вологу.
Повітряноносна тканина – (аеренхіма) – це паренхіма з добре розвинутими
міжклітинниками. Добре розвинута в органах водяних і болотяних рослин.
Функції: постачання тканин киснем інколи листків (СО2) діоксидом вуглецю для
забезпечення плавучості рослин.
Проростки та молоді трав’янисті рослини підтримують вертикальне
положення завдяки тургору – внутрішньоклітинному напруженню, зумовленому
тиском вмісту клітин. У старіших рослин диференціюються механічні тканини,
які надають їм міцності. Іноді ці тканини називають опорними чи навіть
арматурними.Сукупність механічних тканин є каркасом, який підтримує всі
органи рослини, протидіє зламу і розриву. Ці тканини складаються з клітин із
товстими стінками, часто (але не завжди) здерев’янілі. У багатьох випадках це
мертві клітини. За формою механічні тканини бувають прозенхімного (в
основному в осьових органах) та паренхімного (в листках і плодах) типу. Клітини
цих тканин відносно великі з дуже потовщеними і міцними оболонками, щільно
з’єднуються одна з одною, в них мало пор. Залежно від форми клітин, хімічного
складу клітинних стінок і способу їхнього потовщення механічні тканини
поділяють на три групи: коленхіму, склеренхіму, склереїди.
Коленхіма складається з живих клітин прозенхімної або паренхімної
форми, протопласти яких містять усі типові органели. Особливістю клітин
коленхіми є нерівномірне потовщенння їхніх целюлозних оболонок, що надає їм
своєрідного вигляду і відрізняє від інших типів клітин. Коленхіма майже завжди
розміщується на периферії органа і утворюється раніше, ніж інші механічні
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тканини. Вона може мати вигляд суцільного шару, що складається з кількох рядів
клітин, або бути зібраною в окремі тяжі. У рослин і родин зонтичних і
губоцвітих, що мають ребристі стебла, тяжі коленхіми зосереджені в корі та
виступах стебла.
За характером потовщення стінок розрізняють такі типи коленхіми: кутову,
пластинчасту та пухку (рис. 4.3). Якщо потовщення розташовані у кутах, то
коленхіму називають кутовою, якщо потовщуються дві протилежні стінки, а дві
інші залишаються тонкими, коленхіму називають пластинчастою. Склеренхіма
складається з прозенхімних клітин з рівномірно потовщеними стінками. Живі
лише молоді клітини. З віком вміст їх відмирає. Після того, як сформуються
клітини склеренхіми, їхня цитоплазма відмирає, і клітинна порожнина
заповнюється повітрям. Це дуже поширена механічна тканина вегетативних
органів наземних рослин. На відміну від коленхіми, вторинні оболонки її клітин
потовщені та здебільшого здерев'янілі (лігніфіковані).

Рис. 4.3 – Коленхіма: 1– пластинчаста (осот); 2 – кутова (цукровий буряк).
Розрізняють два основних типи склеренхіми: волокна і склереїди. Волокна
мають форму прозенхімних клітин із загостреними кінцями, товсті оболонки і
вузьку клітинну порожнину. Такі волокнисті елементи зустрічаються в різних
ділянках осьової частини стебла і кореня, в тканинах листків і плодів. За хімічним
складом стінки клітини розрізняють два види склеренхімних волокон: волокна
лубу – стінка целюлозна або трохи здерев’яніла, волокна деревини (лібриформ) –
стінка завжди здерев’яніла (рис. 4.4).
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Рис. 4.4 – Склеренхіма: а – група луб’яних волокон стебла льону; б –
луб'яне волокно (на поперечному розрізі): 1 – міжклітинна речовина; 2, 3 – шари
потовщення стінки і порові канали в них; 4 – порожнина клітини.
Склереїди являють собою мертві паренхімні клітини з рівномірно
потовщеними здерев’янілими стінками. Вони бувають у плодах (кам’янисті
клітини), листках (опорні клітини) та інших органах. Склереїди, або кам’янисті
клітини, також виконують механічну функцію. Вони утворюються з паренхімних
клітин лубу, в яких відбувається склерифікація. Остання полягає в тому, що
стінки клітини дуже потовщуються і дерев’яніють, а живий вміст відмирає.
Кам’янисті клітини можуть бути круглими, багатокутними, циліндричними,
розгалуженими. Ці клітини є в різних частинах тіла рослини, але більше їх можна
виявити в корі, стеблах, листках і плодах, де вони зустрічаються поодиноко або у
вигляді скупчень з кількох кдітин. Звичайно кам’янисті клітини трапляються
групами серед тонкостінних клітин. Їх можна бачити в м’якуші плодів айви,
груші, горобини, в кісточках слив, вишень, абрикоса.
Література: [1, с. 77–81; 3, с. 20–24, с. 30–40; 8, с. 73–77, с. 95–100; 9,
с. 80–102; 11, с. 42–46, с. 60–65; 12, с. 72–76, с. 93–96; 19, Т. 1, с. 68–78].
Лекція № 5
Тема. Провідні тканини: судини, трахеїди, ситоподібні трубки, провідні
пучки.

Видільні

тканини:

залозисті

волоски,

гідатоди,

нектарники,

вмістилища
Навчальні елементи: флоема, ксилема, ситоподібні трубочки, судини,
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їдатоди, залозисті волоски, нектарники, смоляні ходи, схизогенні та лізигенні
вмістилища, ідіобласти.
Провідні

тканини

(лат.

texsus

conductorii)

–

сукупність

клітин,

пристосованих до проведення речовин у тілі рослинного організму. У зв’язку з
цим в рослині розрізняють дві основні течії: 1) висхідну, по якій вода і мінеральні
речовини від кореня рухаються вверх по стеблу до листків та 2) низхідну, по якій
органічні речовини від листків направляються у всі інші органи рослин, де вони
споживаються або відкладаються в запас. Обидві течії рухаються по спеціальних
провідних тканинах: висхідна — по ксилемі, низхідна — по флоемі. Однак різко
розмежовувати ксилему і флоему не можна за їх функціями, бо і по ксилемі
пересуваються органічні речовини, як це спостерігається весною, коли від
запасаючих тканин органічні речовини переміщаються до бруньок.
Ксилема (від грец. xylon – деревина) – комплексна провідна тканина, до
складу якої входять провідні (судини і трахеїди), паренхімні та механічні
гістологічні

елементи.

Розрізняють

ксилему

первинну,

що

утворюється

прокамбієм, і вторинну – камбієм провідного пучка. Термін «ксилема» був
введений в наукову літературу вченим Негелі (1858).
Перші елементи ксилеми з’являються на ранніх етапах онтогенезу рослин –
у зародку або на постембріональній стадії. Внаслідок діяльності апікальних
меристем утворюються нові елементи ксилеми, яка у різних рослин має
різноманітну будову. Ксилема, яка диференціюється при первинній анатомічній
будові, називається первинною ксилемою і утворюється з прокамбію, який є
безпосереднім її попередником. Якщо рослина після завершення первинної
анатомічної будови формує вторинні тканини (що спостерігається у дводольних
рослин), то ксилема, яка утворюється камбієм, називається вторинною ксилемою.
При детальному дослідженні первинної ксилеми видно, що елементи, які
утворилися раніше, відрізняються за будовою і розвитком від елементів, які
розвиваються пізніше. Залежно від цього тканини, які входять до складу
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первинної ксилеми назвали прото- і мета ксилемою (від слів “прото” і “мета”, що
означає відповідно “спочатку” і “пізніше”).
Протоксилема (від грец. protos – перший і xylon – деревина ) – найперші
елементи первинної ксилеми, до складу якої входять кільчасті і спіральні судини
та трахеїди з тонкими стінками, здатними до розтягнення (утворюється у
кукурудзи, хвоща та ін.).
Метаксилема (від грец. meta – після і xylon – деревина ) – частина первинної
ксилеми, що утворюється з прокамбію після протоксилеми. Складається з
широкостінних

драбинчастих,

сітчастих

і

крапчастих

судин

і

трахеїд.

Метаксилема зберігається тривалий час і становить в основному первинну
ксилему судинно-волокнистого пучка, а протоксилема існує не довго і згодом її
елементи облітеруються.
Ксилема складається з механічної тканини, основної паренхіми і спеціальних
провідних елементів судин і трахеїд.
Трахеїди (від грец. tracheia – дихальне горло і eidos – вигляд) – прозенхімні
мертві клітини з загостреними кінцями і здерев’янілими оболонками і
облямованими порами в них. Відбувається переміщення води з розчиненими в
ній речовинами. Почасти виконують механічну функцію. Характерні для
голонасінних (утворюють основну масу деревини), папоротеподібних і рідше
трапляються у покритонасінних рослин.
За характером потовщення розрізняють: кільчасті, спіральні, драбинчасті і
пористі. Ділянки оболонки, які зберігаються не потовщеними, являють собою
пори в оболонці трахеїди. За наявністю пор в оболонці трахеїд розрізняють два
типи: судинні з великою кількістю пор і волокнисті з малою кількістю пор.
У трахеїд ніколи не буває безпосереднього сполучання між клітинами,
оскільки трахеїди – це замкнуті клітини. Проте, зв’язок однієї трахеїди з іншою
здійснюється за допомогою облямованих пор. Поперечні розміри трахеїд
вимірюються сотими або десятими долями міліметра. Довжина трахеїд в
середньому становить біля 1 мм, але у різних рослин вона досить коливається.
Так, наприклад, в сосни трахеїди завдовжки до 7,0 мм, а в саговників – до 10 мм.
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Будова трахеїд дозволяє виконувати дві функції – проведення води і механічного
скріплення органів рослин.
Судини (лат. vasa) – водопровідні елементи ксилеми, по яких відбувається
рух води, розчинених у ній мінеральних і органічних речовин від коренів у
надземні частини рослини. Судини утворюються з вертикального ряду
меристематичних

клітин

внаслідок

розчинення

поперечних

перегородок.

Повздовжні стінки потовщуються. За характером потовщення (за рахунок
нерівномірного відкладання лігніну) розрізняють типи судин: кільчасті,
спіральні, драбинчасті, сітчасті, крапчасті. На кінці кожної судини містяться
клітини з косо зрізаними поперечними стінками, які мають облямовані пори.
Судина представляє собою замкнуту систему. Довжина окремих судин може
становити декілька метрів, а в ліан – десятки метрів при діаметрі 0,1–0,7 мм.
Флоема (від грец. phloios – кора, лико) – комплекс провідних, паренхімних
та механічних елементів по яких пересуваються органічні речовини від листків
до коренів. Основними гістологічними елементами є ситовидні трубки, ситовидні
клітини та клітини-супутники. Розрізняють первинну флоему, яка утворюється
внаслідок поділу клітин прокамбію, та вторинну, яка утворюється з камбію
провідного пучка. За походженням розрізняють первинну і вторинну флоему.
Первинна утворюється з конуса наростання із пучків прокамбію, а вторинна
внаслідок діяльності вторинної твірної тканини – камбію.
Протофлоема (від грец. protos – перший і phloios – кора, лико) – найперші
елементи первинної флоеми, які складаються з вузьких тонкостінних ситовидних
трубок та інших елементів, здатних до розтягання. Протофлоема функціонує
недовго внаслідок того, що в процесі росту органів у товщину відбувається
сплющування її елементів сусідніми тканинами.
Метафлоема (від грец. meta – після і phloios – луб) – частина первинної
флоеми

провідного

пучка,

яка

утворюється

після

протофлоему.

У

покритонасінних рослин складається з ситовидних судин, паренхіми і клітин –
супутників; є перехідним типом між протофлоемою і вторинною флоемою.
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Ситовидні трубки – основні гістологічні елементи флоеми, по яких
рухаються органічні речовини. Складаються з вертикального ряду тонкостінних
живих клітин, які сполучаються між собою дрібними наскрізними отворами, що
утворюються на поперечних перегородках між клітинами. З’єднуються за
допомогою цитоплазматичних тяжів, які проходять через наскрізні отвори у
поперечних перетинках клітин ситовидної трубки. На ранніх етапах розвитку
ситовидні трубки мають цитоплазму, ядро, мітохондрії, про пластиди, пластиди,
целюлозну оболонку та центральну вакуолю.
Важливими елементами флоеми клітини-супутники, які виникають з камбію.
Внаслідок поділу камбіальної клітини на дві з більшої утворюється ситовидна
трубка, а з другої клітина-супутник. Їх може утворюватися по кілька біля однієї
ситовидної трубки. Будова їх дещо відрізняється від будови ситовидних трубок.
У перших є велике ядро з ядерцями, міститься щільна цитоплазма з рибосомами
та мітохондріями.
Між ситовидними трубками та клітинами-супутниками існує тісний
взаємозв’язок. Останні сприяють проходженню асимілятів по провідних
елементах. При відмирання ситовидної трубки відмирає і клітина-супутник. Слід
зазначити, що остаточно роль цих клітин ще не з’ясовано.
Ситовидні клітини – провідні елементи флоеми папоротеподібних і
голонасінних рослин, що мають ситовидні поля на бічних стінках. Ситовидні
клітини переважно без’ядерні, не мають супровідних клітин, функціонують один
вегетаційний період.
Провідні тканини ксилема та флоема в органах рослин розташовуються не
ізольовано, а зібрані у відповідні групи, які називаються судинно-волокнистими
пучками. Утворюються судинно-волокнисті пучки з прокамбію, який до центра
відкладає первинну ксилему, а назовні – первинну флоему. Первинна ксилема
складається з протоксилеми і метаксилеми, а первинна флоема з протофлоеми і
метафлоеми.

Протоксилема

і

протофлоема

–

це недовговічні тканини,

метаксилема і метафлоема – довговічні і становлять первинну флоему судинноволокнистого пучка.
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На певних етапах розвитку в судинно – волокнистих пучках утворюється
вторинна твірна тканина – камбій, який починає твірну діяльність , відкладаючи
назовні вторинну флоему, а до центра вторинну ксилему.
Залежно від присутності або відсутності камбію у судинно-волокнистому
пучку розрізняють закриті і відкриті судинно-волокнисті пучки. Якщо в
провідному пучку немає камбію, то він називається закритим. Такі провідні
пучки формуються у однодольних рослин. Вони протягом життя залишаються
незмінними. Якщо у провідному пучку є камбій, який міститься між флоемою і
ксилемою, то він називається відкритим. Такі пучки властиві, в основному,
дводольним рослинам.
За рахунок твірної діяльності камбію утворюються вторинні провідні
тканини – вторинна ксилема та вторинна флоема. Залежно від взаємо
розташування

в

пучку

флоеми

і

ксилеми

розрізняють

колатеральні,

біколатеральні, концентричні та радіальні судинно-волокнисті пучки.
Колатеральні пучки – це такі, в яких флоема і ксилема розташовані в одному
радіусі, причому флоема завжди розташована назовні, а ксилема прилягає до неї з
внутрішнього боку. Вони можуть бути закриті і відкриті (однодольні, дводольні і
голонасінні).
Біколатеральний пучок – це відкритий колатеральний пучок, в якому з
внутрішнього боку розташовується додаткова ділянка флоеми. Зустрічаються в
стеблах гарбузових, пасльонових.
Концентричні пучки – це закриті пучки, в яких флоема оточує ксилему, або
навпаки. Характерні для таких рослин як півники, конвалія та ін. однодольні.
Радіальні пучки – характеризуються тим, що в них флоема і ксилема
розташовані в різних радіусах. Поділяють на закриті (зустрічаються в коренях
однодольних) та відкриті (в коренях дводольних).
У процесі життєдіяльності рослинного організму утворюються речовини, що
становлять кінцеві продукти метаболізму (смоли, бальзами, ефірні олії, сапоніни,
каучук, слиз та ін.). Ці речовини ізолюються від протопласта і накопичуються в
спеціальних утвореннях (клітинах, вмістищах, залозках, міжклітинниках тощо)
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або

видаляються

із

рослин.

Сукупність

клітинних

структур,

в

яких

накопичуються кінцеві продукти метаболізму або з допомогою яких ці продукти
виводяться із рослин, називаються видільними тканинами.
Видільні тканини формуються у вигляді двох основних видів: видільних
тканин зовнішньої і внутрішньої секреції.
До видільних тканин зовнішньої секреції належать: залозки, головчасті і
жалкі волоски, осмофори, клейкі волоски, нектарники, гідатоди тощо.
Головчасті волоски і залозки звичайно виділяють секрет у порожнину між
оболонкою і кутикулою. При цьому кутикула розтягується, розривається і секрет
виливається назовні. Іноді кутикула регенерує і такий волосок або залозка
відновлює свою функцію. Клітини, що виділяють секрет під кутикулу,
називаються видільними, або епітеліальними.
Жалкі волоски виливають свій секрет після того, як обламуєтьі ся голівка,
що знаходиться на верхньому кінці клітини. Осмофори являють собою
спеціалізовані утворення у вигляді війок або інших виростів. Звичайно вони
знаходяться на частинах оцвітини і виділяють ефірні олії. Клейкі волоски
містяться на брунькових лусках і молодих листочках. Вони виділяють суміш
терпенів та слизу і засихають після того, як брунька розкривається.
Нектарники – багатоклітинні утворення різної будови. Вони знаходяться на
частинах квітки (чашолистках, пелюстках, тичинках, зав'язі, квітколожі), рідше –
на вегетативних органах (стеблах, листках, прилистках, квітконіжках). До складу
секреторної тканини нектарників можуть входити лише епідермальні клітини або
епідермальні і кілька шарів клітин, що розміщені під епідермою. Зверху нектарники
прикриті кутикулою, і до них досить близько підходить провідна тканина. Деякі
нектарники мають свої провідні пучки, причому в них звичайно відсутні елементи
ксилеми. Нектарники виділяють цукристу рідину з 8–50 % цукру, що приваблює
комах, які сприяють перехресному запиленню.
Гідатоди, або водяні устячка, виводять воду з розчиненими в ній
мінеральними речовинами. Процес виділення води гідатодами називається
гутацією. Гідатоди розташовані на кінчиках зубчиків, на верхівці і по краю
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листків.
Видільні тканини внутрішньої секреції зберігають, продукти метаболізму в
спеціалізованих клітинах або інших утвореннях, де вони знаходяться протягом
життя рослини. До видільних тканин внутрішньої секреції належать: секреторні
клітини-ідіобласти, секреторні вмістища, канальці, смоляні ходя молочники
тощо. Залежно від способу утворення розрізняють схізогенні, лізигенні та мішані
вмістища. Схізогенні вмістища формуються в міжклітинниках листків, стебел,
коренів, кореневищ, їх оточують секреторні (епітеліальні) клітини, які здатні
ділитись, що збільшує вмістище (евкаліпт, звіробій, лавр благородний).
Лізигенні вмістища зорюються при нагромадженні секрету в одній клітині,
яка відмирає і руйнується, а секрет залишається в утвореній порожнині.
Канальці утворюються в міжклітинниках багатьох клітин, розміщених одна
над одною. Канальці облямовані видільними (епітеліальними) клітинами. У
канальцях нагромаджуються ефірні олії (аніс, тмин, любисток та ін.), смоли
(сосна, ялиця, тощо). Канальці, де нагромаджуються ефірні олії, називають
ефіроолійними; існують також смоляні й слизові.
Молочники – це утворення, які містять молочний сік – латекс, що являє
собою складну рідину. Молочники бувають членисті та нечленисті.
Література: [1, с. 81–91; 3, с. 24–26, с. 40–43; 8, с. 80–94, с. 101–108; 9,
с. 94–97, с. 103–105; 11, с. 47–50, с. 65–68; 12, с. 77–80, с. 90–93; 17, с. 103–109;
18, с. 202–206; 19, Т. 1, с. 66–84].
Лекція № 6
Тема. Фітогістологія як розділ анатомії рослин: мета, завдання,
методи і об’єкти дослідження. Рослинні тканини, їх класифікація, функції,
локалізація в органах. Твірні, покривні, механічні, провідні, видільні та основні
тканини
Навчальні елементи: живлення, дихання, виділення, розмноження.
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Рослинні

організми

можуть

бути

одно

і

багатоклітинними.

Тіло

одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка і здійснює всі
необхідні

життєві

функції

та

процеси

(живлення,

дихання,

виділення,

розмноження). Тіло багатоклітинної рослини складається із сукупності клітин,
групи яких спеціалізуються на виконанні певних функцій. Такі спеціалізовані
групи клітин у рослині утворюють тканини. Між клітинами в деяких тканинах
знаходиться міжклітинна речовина, яка не має клітинної будови залежно від
виконуваної функції виділяють такі типи тканин: твірна, основна, провідна,
покривна, механічна, багато з них можна поділити на дрібніші групи. Покривна,
провідна, механічні і основні тканини (постійні тканини) рослини виникають з
твірної тканини, клітини якої безперервно діляться і дають початок постійним
тканинам. Тканини утворилися в процесі еволюційного розвитку рослин у зв’язку
з переходом їх до наземного життя.
Нижчі рослини – водорості живуть у воді, і всі їх клітини знаходяться
приблизно в однакових умовах; тому клітини звичайно мають однакову будову і
виконують однакову функцію. Коли рослини перейшли до наземного життя,
клітини потрапили в різні умови, що призвело до їх диференціації та утворення
тканин. Тканиною називається сукупність клітин, що мають спільне походження,
виконують подібні функції і мають подібну будову.
Справжні тканини характерні для вищих рослин (хоч і в деяких нижчих
рослин уже є тканини). У нижчих рослин можуть утворюватись так звані
несправжні тканини. Від справжніх вони відрізняються тим, що не мають
спільного походження. Прикладом несправжньої тканини є тканина ніжки гриба,
що утворена пухко розташованими клітинами – гіфами. Коли ж гіфи гриба
розміщені щільно, утворюється склероційна тканина (як склероції у гриба
ріжків). Справжні тканини формуються внаслідок поділу однієї або кількох
ініціальних клітин, які спочатку будують твірні тканини.
Залежно від місця й часу утворення тканини поділяються на первинні і
вторинні. Первинні утворюються на початку формування рослини або її органів,
вторинні – протягом подальшого життя.
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За формою клітин розрізняють паренхімні тканини, що складаються з
паренхімних клітин, і прозенхімні – з прозенхімних клітин.
За характером розміщення клітин тканини поділяють на щільні, в яких
клітини розміщуються щільно, не утворюючи міжклітинників, і на пухкі, клітини
яких чергуються з міжклітинниками (іноді досить великими).
За характером потовщення клітинної оболонки розрізняють тонкостінні
клітини з тонкими оболонками і товстостінні – з потовщеними оболонками; за
наявністю життєдіяльності – живі, з живим протопластом, і мертві – без
протопласта. Для зручності викладення матеріалу характеристику тканин дамо,
згрупувавши їх у три групи.
1. Твірні тканини або меристеми з яких утворюються всі тканини
рослинного світу.
2. Тканини, що виконують захисні функції: а) покривні, які ізолюють
рослини від зовнішнього середовища; б) механічні, що забезпечують міцність
рослині та її частинам.
3. Тканини, які здійснюють функції обміну речовин: а) всисна, що
забезпечує рослину водою і розчиненими в ній мінеральними речовинами; б)
асиміляційна, в клітинах якої проходить фотосинтез; в) провідна, забезпечує
транспортування речовин у рослині; г) запасна, накопичуються поживні
речовини; д) видільна, в якій скупчуються або якою видаляються речовини, що
звичайно не беруть участі в обміні речовин; е) основна, об'єднуюча, паренхімна –
не спеціалізована, об’єднує всі тканини в єдиний організм.
Фізіологія рослин тісно межує з

наступними сучасними

науками:

біотехнологією; молекулярною біологією; генною інженерією; біофізикою;
клітинної інженерією.
Природно, що це відбивається і на способах, за допомогою яких проводяться
дослідження рослинних організмів. Так, методи фізіології рослин наступні.
1. Культивування.
2. Методи світлової та електронної спектроскопії.
3. Електрохімічні.
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4. Оптико-акустичні.
5. Хроматографічні.
6. Спектрофотометричні.
Очевидно, що всі вони спрямовані на вимірювання чисельних показників:
продуктивності,
енергетичного

маси,
обміну.

приросту,
Таким

розвитку,

чином,

результатів

фізіологія

пластичного

рослин

‒

ще

і

одна

фундаментальна біологічна наука, яка грає важливу роль в житті людини.
Література: [1, с. 72–77; 3, с. 17–20; 8, с. 68–70; 9, с. 74–80; 11, с. 30–40;
12, с. 68–72; 19, Т. 1, с. 64–66].
Змістовий модуль 2. Систематика лікарських рослин. Фізіологія
Тема 2.1 Фізіологія росту та розвитку рослин
Лекція № 7
Тема.

Основні

періоди

фізіології

рослин.

Органи

рослини

та

закономірності їх будови. Цілісність рослинного організму. Вегетативні
органи
Навчальні елементи: морфологія рослин, стадії розвитку, фази вегетації,
ріст

рослин,

відростання

чи

проростання,

кущіння,

пагоноутворення,

трубкування, гілкування, колосіння, бутонізація, цвітіння, пллодонносіння,
підріст,

талом,

філоїди,

вегетативні

органи,

генеративні

органи,

ультрамікроелементи, мікроелементи, макроелементи, автотрофи, гетеротрофний
тип харчування, повітряне живлення, кореневе живлення, гексози, градієнт
концентрації, іонні насоси, симпласт.
Морфологія рослин (грец. морфа – форма; логос – слово, вчення) вивчає як
зовнішні форми так і внутрішні структури, які сприймаються безпосередньо
людським оком або за допомогою спеціальних інструментів (лупи, світлового або
електронного мікроскопа). Цей розділ можна також назвати структурною
ботанікою. Морфологія складає первісну і цілком необхідну основу для всіх
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інших ботанічних дисциплін. У зв’язку з цим вивчення курсу ботаніка
розпочинається саме з морфології.
Морфологія включає ряд розділів, морфологічних за своєю суттю:
Цитологія (грец. китос (цитос) ‒ посудина, клітина) вивчає будову і
життєдіяльність клітин.
Гістологія рослин (грец. гістос – тканина) вивчає рослинні тканини і їх
розподіл в органах рослин.
Зазвичай в якості окремого розділу виділяють анатомію рослин (грец.
анатомео – розрізаю), яка за допомогою мікроскопа вивчає внутрішню будову
рослин і, таким чином, включає цитологію і гістологію. Окремим розділом
анатомії є також гістохімія, яка за допомогою мікроскопа і хімічних реакцій
встановлює розподіл різних речовин в клітинах і тканинах.
Як один з розділів структурної ботаніки історично відокремилась
ембріологія рослин (грец. ембріон – зародок), яка вивчає зародження і ранні
етапи розвитку рослинного організму.
Морфологія головними своїми методами має спостереження і опис. Проте її
не можна віднести до чисто описових наук, оскільки вона широко застосовує
експеримент, виясняючи вплив різних факторів (причин) на будову рослини.
Важливу

роль

у

морфології

відіграє

порівняльний

метод,

тобто

співставлення відповідних структур у ряду видів рослин, як нині живучих, так і
вимерлих. Цей метод допомагає виясненню еволюційної історії окремих структур
або видів рослин. Таким чином, всі структури рослин повинні вивчатись у їх
розвитку, як індивідуальному, онтогенетичному (від грецького онто – суще,
живе; генезис – народження), так і еволюційному, філогенетичному (від
грецького філон – плем’я).
Розрізняють стадії розвитку і фази вегетації (фази росту і розвитку), життєві
цикли або періоди у житті рослин, етапи органогенезу (формування і розвиток
органів рослин).
Ріст рослин – процес збільшення ваги та об’єму рослин, кількісне
накопичення маси.
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Стадії розвитку рослин. Це передусім якісні біохімічні зміни у насінні або
точках росту бруньок. Від них залежить перехід від наростання вегетативної маси
рослини до генеративного циклу вегетації. У злакових, наприклад, перебіг
яровизації визначається виходом у трубку, у бобових і хрестоцвітих –
гілкуванням.
Фази вегетації означають настання чергового періоду росту і розвитку
рослин, який пов’язаний з появою нових органів або морфологічних ознак у
рослин, починаючи від проростання насіння і закінчуючи повним достиганням
зерна.
У злакових розрізняють такі фази вегетації, як відростання (навесні або після
скошування) або проростання (насіння), кущіння у злакових і пагоноутворення; у
бобових і хрестоцвітих, відповідно, вихід у трубку і гілкування, колосіння або
викидання волоті та бутонізація, цвітіння, плодоносіння.
Оптимальна температура проростання насіння або відростання бруньок
рослин (і бульб) у весняний період становить 3–7°С, а для теплолюбних
культур – 10–12°С. Проростання насіння з появою на поверхні ґрунту першого
листка або сім’ядоль може тривати від 5–7 до 15– 20 днів і більше. У таких
холодостійких культур, як овес, конюшина, горох, вика яра, ріпак, злакові трави
(костриця лучна, тимофіївка лучна, грястиця збірна, райграс пасовищний та ін.),
проростання або відростання починається вже при температурі 3–4°С.
Теплолюбні рослини (житняк, люцерна посівна, кукурудза, сорго, суданська
трава, могар, соя) добре проростають при 12 –14°С, гарбуз, кормовий кавун –
при 14–18°С. За появою сходів або відростанням починається утворення
кореневої системи і пагонів. У злакових – кущіння (утворюється кущ або
кореневище – підземні або надземні повзучі стебла), у бобових, хрестоцвітих та
інших стрижнекореневих настає фаза пагоноутворення. Ці фази вегетації у ранніх
ярих відбуваються навесні при температурі 12–15 °С, у пізніх ярих і баштанних –
при 20–24°С. За кущінням настає фаза трубкування у злакових, гілкування у
бобових, хрестоцвітих та інших стрижнекореневих рослин.
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Початком фази виходу в трубку у злакових вважається подовження
нижнього міжвузля, розміщеного над вузлом кущіння. У бобових, хрестоцвітих
та інших стрижнекореневих початок фази гілкування означає появу першої гілки.
У подальшому збільшується висота рослин, з’являються нові міжвузля і гілки. У
колосових злаків фаза появи суцвіття називаєтьсяколосінням, у волотевих –
викиданням волоті. У бобових, розоцвітих, айстрових, жовтецевих та інших
стрижнекореневих поява нерозпуклого суцвіття називається фазою бутонізації.
Тривалість фаз колосіння, викидання волоті і бутонізації близько 7–10 днів.
Потім настає фаза цвітіння, коротка за часом у злакових і розтягнута у
бобових, хрестоцвітих та ін. У гречкових, мальвових та деяких інших родин
цвітіння може тривати до осені і відбуватися паралельно з наливанням і
дозріванням зерна на інших частинах суцвіття.
Життєві цикли (періоди життя) кормових рослин. Розрізняють кілька етапів
(періодів) життя рослин: первинний спокій – починається від дозрівання до
проростання насіння;юнацький, або незайманий, – від проростання насіння до
появи генеративних органів; генеративний – коли рослини цвітуть і плодоносять;
період дозрівання насіння або осіннього відмирання надземної маси (у
багаторічних

трав).

Тривалість

цих

періодів

залежить

від

біологічних

особливостей рослин. Так, період первинного спокою може тривати від 8–40
(сівба свіжозібраним насінням) до 200–240 днів (осіння сівба – весняні сходи), від
кількох місяців до кількох років (зберігання насіння, насінний запас у ґрунті)
Багаторічні злакові і бобові трави та багаторічні силосні культури мають
багаторічний цикл розвитку. У зв’язку з цим у деяких рослин природних угідь
юнацький період триває 2–8 років і більше і вперше вони зацвітають і
плодоносять лише після закінчення цього строку. Це так званий підріст, рослини
якого, перебуваючи у затіненні і формуючись на дернині з великою кількістю
органічної речовини і нестачею мінерального живлення, розвиваються повільно.
Проте разом з тим ця важлива пристосувальна властивість рослин сприяє
відновленню травостою завдяки особинам, які до певного періоду перебували у
рецесивному стані.
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Вегетативний спосіб відновлення травостою, наявність насіння у стані
спокою, рослин, що дозрівають до повної стиглості, рослин у юнацькому стані
властиві природним фітоценозам і сприяють його стійкості, незважаючи на
погодні умови різних років. Використовуючи властивість лучних угруповань
швидко змінюватися залежно від зміни умов середовища, можна поліпшити
продуктивність і ботанічний склад травостою, не вдаючись до докорінного
поліпшення.
Етапи

органогенезу.

Крім

фаз

вегетації

виділяють

і

помітні

морфофізіологічні етапи формування органів пагонів квіткових кормових рослин.
В органогенезі (від грец. genesis – походження, виникнення, процес утворення),
тобто у процесі утворення вегетативних і генеративних органів рослин
розрізняють 12 основних етапів.
Озимі і ярі форми рослин. Усі кормові культури можна поділити на дві
великі групи – озимі і ярі. Озимі форми для настання генеративних фаз
потребують знижених температур. У рік висівання вони звичайно не
плодоносять, розвиваючи вкорочені паростки, і лише на наступний рік
утворюють плодоносні (генеративні) стебла. У рослин ярого типу стадія
яровизації відбувається при звичайних температурах.
Є ще рослини проміжного типу – зимуючі, напівозимі, озимо-ярі, або
дворічні. Нерідко вони трапляються у межах одного виду, причому зовні такі
рослини мало або практично не розрізняються. Це, наприклад, вика мохната,
однолітні види конюшини (персидська, підземна), буркун, ріпак.
До озимих кормових культур належать буркун дворічний, конюшина
одноукісна, еспарцет посівний (виколистий), сильфія пронизанолиста, борщівник
Сосновського, тимофіївка лучна, костриця лучна, грястиця збірна, житняк та ін. У
деяких озимих рослин стадія яровизації настає не тільки в разі осінньої, а й
ранньовесняної сівби. Часто озимі і дворічні рослини розрізняють досить умовно.
Так, кормові і цукрові буряки, бруква і турнепс, морква, кормова капуста – це
скоріш озимі форми культур, ніж дворічні.
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Поділ рослин за строками дозрівання. За строками дозрівання розрізняють
кормові рослини скоро-, середньо- і пізньостиглі. Так, серед багаторічних трав
виділяють скоростиглі – розвиваються у травні і дають достигле насіння у першій
половині

літа

(тонконоги,

райграс

високий,

ковили,

типчак

та

ін.);

середньостиглі – цвітуть у першій половині червня і утворюють насіння на
початку липня (костриця лучна, тимофіївка лучна, стоколос безостий, пирій
безкореневищний, еспарцет посівний, конюшина лучна, рожева і біла,
люцерна);пізньостиглі – цвітуть на початку липня і дають насіння у серпні
(тонконіг болотний, пирій повзучий, мітлиця біла та ін.).
Такий поділ певною мірою умовний, оскільки у деяких видів, наприклад у
грястиці збірної, костриці лучної, деяких конюшин, люцерни та інших рослин, є
скоро-, середньо- і пізньостиглі форми. Це дає змогу обмежувати кількість видів
у травостоях, особливо злакових трав, значно спростити насінництво і
забезпечити регулярне надходження зеленої маси.
Такі самі форми розрізняють і в однорічних кормових культур. Наприклад, є
скоро- і пізньостиглі, а також перехідні між ними кормові сорти гороху, вівса,
жита, пшениці. Кукурудза має надранні – ультраскоростиглі, ранньостиглі,
пізньостиглі

сорти

і

перехідні

–

середньоранні,

середньостиглі,

середньопізньостиглі. Ранньо- або скоростиглі рослини характеризуються менш,
а пізньостиглі – більш тривалим періодом перебігу фенологічних фаз, а звідси
коротким (70–80) і тривалим (130–140 днів) вегетаційним періодом і відповідно
різною продуктивністю рослин.
Поєднання різних за строками дозрівання видів і сортів кормових культур
дає змогу подовжити період надходження кормів у ланках кормового конвеєра.
Органи рослин виникли в процесі еволюції. Первинно примітивні нижчі
рослини (водорості, гриби, лишайники, печіночники) ще не утворюють органів,
їх тіло представлено у вигляді талому
Вперше вегетативні органи з’явилися у перших наземних рослин-рініофітів.
Ці рослини ще не утворювали листків і коренів, їх тіло складалось із безлистої
підземної і надземної осей – таломів. Згодом у вимерлих плауноподібних –
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лепідодендронів з’явились філоїди (листкоподібні утворення як вирости
зовнішніх шарів паренхіми кори). Хоча це ще не були справжні листки, але вони
мали єдине походження зі стеблом; тож можна сказати, що в структурі
вегетативних органів пагін з'явився першим.
У рослин розрізняють дві категорії органів, взаємозв’язаних між собою в
цілісну систему – вегетативні і генеративні. До вегетативних органів належать
корінь, стебло і листок, до генеративних – квітка, суцвіття, плід і насінина. У
сучасній ботанічній літературі іноді до вегетативних органів відносять лише
корінь і пагін, оскільки стебло і листок мають єдине спільне походження.
Найважливішими елементами для живлення рослин є: фосфор, калій, азот,
залізо, кальцій, магній, і бор. Всі елементи, що входять до складу рослин,
виконують певні функції. Роль мінеральних речовин у процесі росту рослин дуже
різноманітна. Крім кисню, вуглецю і водню (органогенов) всім рослинам
потрібно фосфор, сірка, азот, магній, кальцій і залізо. У результаті різних
досліджень було відкрито, що для оптимального росту і розвитку рослин
обов'язковий цілий набір речовин, які знаходяться в грунті в мікроскопічних
кількостях. Крім заліза, засвоюваного рослиною, йому необхідні також мідь,
цинк, бор, кобальт, марганець і молібден.
Усі вищеназвані елементи, використовувані в поживних розчинах, за
характером споживання розділені на три групи:
1) ультрамікроелементи – срібло, радій, ртуть, кадмій і т. д. (мільйонні
частки відсотка);
2) мікроелементи – мідь, бор, цинк, марганець, кобальт, молібден, та інші,
що споживаються в малих кількостях (від стотисячного до тисячних часток
відсотка);
3) макроелементи – фосфор, азот, кальцій, калій, сірка, залізо, магній,
споживані у відносно великих кількостях (від сотих часток відсотка до декількох
відсотків).
Рослина для свого нормального розвитку має отримувати всі необхідні
йому мінеральні речовини у потрібних концентраціях у розчиненому вигляді.
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Якщо рослина не одержує потрібної кількості якогось елементу, то виявляються
ознаки голодування. При додаванні цього елемента ці ознаки усуваються. Якщо
ж рослина отримує якийсь мікроелемент у надлишку, то виходить отруєння
рослини. Бор і мідь, наприклад, при концентраціях понад 1 мг на 1 кілограм
грунту загальмовують зростання у багатьох рослин. Якщо концентрація стає
нижче 0,5 мг на 1 кілограм, то починається голодування. Це можна пояснити тим,
що ці мінеральні елементи беруть участь у процесі побудови клітинних
органоїдів і протоплазми. Крім того, вони забезпечують певну структуру
біоколлоідов живої речовини, без яких життєві процеси не можуть протікати.
Фосфор міститься в грунті в органічній і в мінеральній формі. Мінеральні
форми фосфору переважають в підзолистих і кислих грунтах. Тому вапнування
таких грунтів підвищує для рослин доступність фосфоровмісних речовин. Якщо
настає

фосфорне

голодування,

листя

рослин

стають

зелено-жовтими,

затримується процес закладки квіткових бруньок і початок цвітіння рослин,
погіршується і якість квітів.
Азот необхідний для нормального розвитку рослин. При нестачі цього
елемента листя рослини стають блідими жовто-зеленими з червонуватими
цятками. У разі азотного голодування листя стають більш тонкими. Зазвичай азот
в родючому шарі грунту міститься у формі, яка рослинам недоступна. Однак у
результаті мікробіологічних процесів азот з недоступних форм перетворюється
на засвоювану рослинами форму. У грунті присутні деякі мікроорганізми, які
засвоюють азот з повітря і роблять його доступним для рослин. Тим не менш,
підживлення рослин азотистими добривами в більшості випадків необхідна, так
як грунту цим елементом бідні.
Магній – елемент, який включається до складу хлорофілу рослин. При
нестачі цього елемента листя набуває крихкість, стають «мармуровими». Магній
створює нейтральну реакцію грунтів, а також допомагає усунути шкідливу дію
надмірної кількості вапна. Калій потрібно рослинам для різноманітних
фізіологічних процесів, що протікають в них. Цей елемент відповідає за розвиток
кореневої системи. Його наявність робить кореневі системи рослин більш
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морозостійкими. Як правило, калію міститься в грунті від 1 до 2,5 відсотка. У
дуже важких і середніх грунтах калій міститься в поглиненому вигляді. Це
основне джерело живлення рослин калієм. Особливо потрібні калійні добрива для
легких, підзолистих і торф'яних грунтів. При калійному голодуванні найбільше
потерпають верхні листя рослин. Вони освітлюються, по краях жовтіють, а
зеленими залишаються тільки ділянки листа, що оточують судини.
Кальцій присутній в грунті у вигляді фосфатів, карбонатів та інших солей.
Наявність кальцію в грунті покращує її властивості. Однак, для живлення рослин
цей елемент йде в невеликій кількості. Кальцій вносять у грунт з метою
нормалізації її кислотності.
Залізо підтримує нормальний розвиток хлорофілу і хлоропластів у
рослинах. Якщо в грунті недостатньо заліза, то листя набувають мармуровість,
колір їх стає нерівним, настає хлороз і старіння листя, так як руйнується
хлорофіл, що міститься в них.
Кобальт також збільшує стійкість хлорофілу в рослинах. Цинк нормалізує
дихання рослин. Бор необхідний для хлоропластів. Недостатня кількість цього
елемента в грунтах призводить до дегенерації хлоропластів рослин.
Молібден, присутній в грунтах в мікроскопічних кількостях відповідає за
нормалізацію функцій пластид. Мідь відповідає за окислювально-відновні
реакції, які відбуваються в клітинах рослин.
Вищі рослини є автотрофними організмами, тобто вони самі синтезують
органічні речовини за рахунок мінеральних сполук, в той час як для тварин і
переважної

більшості

мікроорганізмів

характерний

гетеротрофний

тип

харчування – використання органічних речовин, раніше синтезованих іншими
організмами.

Накопичення сухої речовини рослин відбувається завдяки

засвоєнню вуглекислого газу через листя (так зване «повітряне живлення»), а
води, азоту і зольних елементів – з грунту через коріння («кореневе живлення»).
Фотосинтез є основним процесом, що призводить до утворення органічних
речовин у рослинах. При фотосинтезі сонячна енергія в зелених частинах рослин,
що містять хлорофіл, перетворюється на хімічну енергію, яка використовується
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на синтез вуглеводів з вуглекислого газу і води. На світлової стадії процесу
фотосинтезу відбувається реакція розкладання води з виділенням кисню та
утворенням багатого енергією з’єднання (АТФ) і відновлених продуктів. Ці
сполуки беруть участь на наступній темнової стадії в синтезі вуглеводів та інших
органічних сполук з СО2. При утворенні в якості продукту простих вуглеводів
(гексоз) сумарне рівняння фотосинтезу виглядає наступним чином: 6СО2 +6Н2О +
2874 кДж = С6Н12O6 +6O2
Шляхом подальших перетворень з простих вуглеводів в рослинах
утворюються більш складні вуглеводи, а також інші безазотисті органічні
сполуки. Синтез амінокислот, білка та інших органічних азотвмісних сполук у
рослинах здійснюється за рахунок мінеральних сполук азоту (а також фосфору та
сірки) і проміжних продуктів обміну – синтезу і розкладання – вуглеводів. На
виготовлення різноманітних складних органічних речовин, що входять до складу
рослин, витрачається енергія, акумульована у вигляді макроергічних фосфатних
зв’язків АТФ (та інших макроергічних сполук) при фотосинтезі і виділяється при
окисленні – у процесі дихання – раніше утворених органічних сполук.
Інтенсивність фотосинтезу і накопичення сухої речовини залежать від освітлення,
вмісту вуглекислого газу в повітрі, забезпеченості рослин водою та елементами
мінерального живлення. При фотосинтезі рослини засвоюють вуглекислоту, що
надійшла через листя з атмосфери. Лише невелика частина 2–5 % загального
споживання) може поглинатися рослинами через корені. Через листя рослини
можуть засвоювати сірку у вигляді SО2. з атмосфери, а також азот і зольні
елементи з водних розчинів при некореневої підгодівлі рослин. Однак у
природних умовах через листя здійснюється головним чином вуглецеве
харчування, а основним шляхом надходження в рослини води, азоту і зольних
елементів є кореневе живлення.
Азот і зольні елементи поглинаються з грунту діяльної поверхнею
кореневої системи рослин у вигляді іонів (аніонів та катіонів). Так, азот може
поглинатися у вигляді аніону NO3 і катіона NH4 + (тільки бобові рослини здатні в
симбіозі з бульбочкових бактерій засвоювати молекулярний азот атмосфери),
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фосфор і сірка – у вигляді аніонів фосфорної і сірчаної кислот Н2РО4 і SO42-,
калій, кальцій, магній, натрій, залізо - у вигляді катіонів К+, Са

2+

, Mg

2+

, Fe

2+

,а

мікроелементи – у вигляді відповідних аніонів або катіонів.
Рослини засвоюють іони не тільки з грунтового розчину, але і іони,
поглинені колоїдами. Більше того, рослини активно (завдяки розчинювальною
здатності кореневих виділень, що включають вугільну кислоту, органічні кислоти
і амінокислоти) впливають на тверду фазу грунту, переводячи необхідні поживні
речовини в доступну форму.
Потужність кореневої системи, її будова і характер розподілу в грунті у
різних видів рослин різко різняться. Для прикладу достатньо порівняти відомі
всім слаборозвинені корінці салату з кореневою системою капусти, картоплі або
томатів, зіставити обсяги грунту, які охоплюють коріння таких коренеплодів, як
редис і цукровий буряк. Активна частина коренів, завдяки якій відбувається
поглинання елементів мінерального живлення з грунту, представлена молодими
зростаючими корінцями. У міру наростання кожного окремого корінця верхня
його частина товщає, покривається зовні корком і втрачає здатність до
поглинання поживних речовин. Зростання кореня відбувається в самого його
кінчика, захищеного кореневим чехликом. У безпосередній близькості до
закінчення корінців розташовується зона діляться меристематичних клітин. Вище
її знаходиться зона розтягування, в якій разом зі збільшенням об'єму клітин і
утворенням в них центральної вакуолі починається диференціація тканин з
формуванням флоеми - низхідній частини судинно-провідної системи рослин, за
якою відбувається пересування органічно речовин з надземних органів в корінь.
На відстані 1–3 мм від кінчика зростаючого кореня знаходиться зона утворення
кореневих волосків, У цій зоні завершується формування і висхідної частини
провідної системи – ксилеми, по якій здійснюється пересування води (а також
частини поглинених іонів і синтезованих в корінні органічних сполук) від кореня
в надземну частину рослин. Кореневі волоски представляють собою тонкі
вирости зовнішніх клітин з діаметром 5–72 мкм і довжиною від 80 до 1500 мкм.
Число кореневих волосків досягає кілька сотень на кожен міліметр поверхні
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кореня в цій зоні. За рахунок утворення кореневих волосків різко, в десятки разів,
зростає діяльна, здатна до поглинання поживних речовин поверхня кореневої
системи, яка перебуває у контакті з грунтом. Вплив кореневої системи
поширюється на великий обсяг грунту завдяки постійному зростанню коренів і
відновлення кореневих волосків. Старі кореневі волоски (тривалість життя
кожного кореневого волоска становить кілька діб) відмирають, а нові
безперервно утворюються вже на інших ділянках зростаючого корінця. На тій
ділянці кореня, де кореневі волоски відмерли, шкірка пробковеет, надходження
води і поглинання поживних речовин із грунту через неї обмежується. Швидкість
росту коренів у однорічних польових культур може досягати 1 см на добу.
Зростаючі молоді корінці витягають необхідні іони з грунтового розчину на
відстані від себе до 20 мм, а поглинені грунтом іони – до 2–8 мм. У міру
наростання кореня відбувається безперервне просторове переміщення зони
активного поглинання в грунті. При цьому спостерігається явище хемотропізма,
сутність якого полягає в тому, що коренева система рослин посилено зростає в
напрямку розташування доступних поживних речовин (позитивний хемотропізм)
або її зростання гальмується в зоні високої, несприятливою для рослин
концентрації солей (негативний хемотропізм). Недолік елементів живлення
рослин у доступній формі викликає, як правило, утворення більшої маси коренів,
ніж при високому рівні мінерального живлення. Найбільш інтенсивне поглинання
іонів здійснюється в зоні утворення кореневих волосків, і іони пересуваються
звідси в надземні органи рослин. Необхідно відзначити, що корінь є не тільки
органом поглинання, але і синтезу окремих органічних сполук, у тому числі
амінокислот

і

білків.

Останні

використовуються

для

забезпечення

життєдіяльності і процесів зростання самої кореневої системи, а також частково
транспортуються в надземні органи.
За рахунок сили, що виникає при випаровуванні вологи через продихи
листків і нагнітаючої дії коренів іони мінеральних солей разом з водою можуть
надходити спочатку в порожнисті міжклітинники і пори клітинних оболонок
молодих корінців, а потім транспортуватися в надземну частину рослин по
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ксилемі – висхідній частині судинно-провідної системи, що складається з
відмерлих клітин без перегородок, позбавлених живого вмісту. Проте всередину
живих клітин кореня (як і надземних органів), що мають зовнішню
напівпроникну цитоплазматичну мембрану, поглинені іони можуть проникати
«пасивно» – без додаткової витрати енергії – тільки за градієнтом концентрації –
від більшої до меншої за рахунок процесу дифузії або при наявності відповідного
електричного потенціалу (для катіонів – негативного, а аніонів – позитивного) на
внутрішній поверхні мембрани по відношенню до зовнішнього розчину.
У той же час добре відомо, що концентрація окремих іонів у клітинному
соку рослин (транспортується по ксилемі з коріння в надземні органи) найчастіше
значно вище, ніж у грунтовому розчині. У цьому випадку поглинання поживних
речовин рослинами повинна відбуватися проти градієнта концентрації і
неможливо за рахунок дифузії.
Рослини одночасно поглинають як катіони, так і аніони. При цьому окремі
іони надходять у рослину зовсім в іншому співвідношенні, ніж вони містяться в
грунтовому розчині. Одні іони поглинаються корінням в більшій кількості, інші –
у меншій кількості і з різною швидкістю навіть при однаковій їх концентрації в
навколишньому розчині. Цілком очевидно, що пасивне поглинання, засноване на
явищах дифузії і осмосу, не може мати істотного значення в харчуванні рослин,
що носить яскраво виражений виборчий характер. Дослідження з застосуванням
мічених атомів переконливо показали також, що поглинання поживних речовин і
подальше їх пересування в рослині відбувається зі швидкістю, яка у сотні разів
перевищує можливу за рахунок дифузії і пасивного транспорту. Крім того, не
існує прямої залежності поглинання поживних речовин корінням рослин від
інтенсивності транспірації, від кількості поглинутої та випарувалася вологи. Все
це підтверджує положення, що поглинання поживних речовин рослинами
здійснюється не просто шляхом пасивного всмоктування корінням грунтового
розчину, а є активним фізіологічним процесом, який нерозривно пов'язаний з
життєдіяльністю коренів і надземних органів рослин, з процесами фотосинтезу,
дихання і обміну речовин і обов’язково вимагає витрати енергії. Схематично
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процес надходження елементів живлення в кореневу систему рослин виглядає
наступним чином.

До зовнішньої

поверхні цитоплазматичної

мембрани

кореневих волосків і зовнішніх клітин молодих корінців іони мінеральних солей
пересуваються з грунтового розчину з струмом води і за рахунок процесу дифузії.
Клітинні оболонки мають досить великі пори або канали і легкопроникні для
іонів. Більш того, целюлозно-пектинові стінки мають високу сорбуючу здатність.
Тут створюється як би своєрідний фонд іонів мінеральних солей для подальшого
надходження усередину клітини. Першим етапом надходження є поглинання
(адсорбція) іонів на зовнішній поверхні цитоплазматичної мембрани. Вона
складається з двох шарів фосфоліпідів, між якими вмонтовані молекули білків.
Завдяки мозаїчної структурі окремі ділянки цитоплазматичної мембрани мають
негативні і позитивні заряди, за рахунок яких може відбуватися одночасно
адсорбція необхідних рослині катіонів та аніонів з зовнішнього середовища в
обмін на інші іони. Обмінним фондом катіонів та аніонів у рослин можуть бути
іони Н+ і ОН-, а також НСО3-, які утворюються при дисоціації вугільної кислоти,
що виділяється при диханні. Адсорбція іонів на поверхні цитоплазматичної
мембрани носить обмінний характер і не вимагає витрати енергії. В обміні беруть
участь не тільки іони грунтового розчину, але і іони, поглинені грунтовими
колоїдами. Внаслідок активного поглинання рослинами іонів, що містять
необхідні елементи живлення, їх концентрація в зоні безпосереднього контакту з
кореневими волосками знижується. Це полегшує витіснення аналогічних іонів в
грунтовий розчин (в обмін на інші іони). Транспорт адсорбованих іонів із
зовнішнього боку цитоплазматичної мембрани на внутрішню проти градієнта
концентрації і проти електричного потенціалу вимагає обов’язкової витрати
енергії. Механізм такого «активного» перекачування вельми складний. Вона
здійснюється з участю спеціальних «переносників» і так званих іонних насосів, у
функціонуванні яких важлива роль належить білкам, що володіє АТФ-азною
активністю. Активний транспорт всередину клітини через мембрану одних іонів,
що містять необхідні рослинам елементи живлення, пов’язаний з зустрічним
транспортом назовні інших іонів, що знаходяться в клітині у функціонально
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надлишковій кількості. Початковий етап поглинання поживних речовин
рослинами з грунтового розчину – адсорбція іонів на поглинаючої поверхні
кореня – постійно поновлюється, оскільки адсорбовані іони безперервно
переміщуються всередину клітин кореня. Надійшли в клітку іони в незмінному
вигляді або вже у формі транспортних органічних сполук, що синтезуються в
коренях, пересуваються в надземні органи – стебла і листя, в місця найбільш
інтенсивної їх асиміляції. Активний транспорт поживних речовин із клітини в
клітину здійснюється за плазмодесми, що з’єднує цитоплазму клітин рослин в
єдину систему – так званий симпласт. При пересуванні по симпластам частина
іонів і метаболітів може виділятися у міжклітинний простір і пересуватися до
місць засвоєння пасивно з висхідним струмом води по ксилемі. Поглинання
корінням і транспорт поживних речовин тісно пов’язані з процесами обміну
речовин і енергії в рослинних організмах, з життєдіяльністю і зростанням як
надземних органів, так і коріння. Процес дихання є джерелом енергії, необхідної
для

активного

поглинання

елементів

мінерального

живлення.

Цим

обумовлюється тісний зв’язок між інтенсивністю поглинання рослинами
елементів живлення та інтенсивністю дихання коренів. При погіршенні росту
коренів і гальмуванні дихання (при нестачі кисню в умовах поганої аерації або
надмірному

зволоженні

грунту)

поглинання

поживних

речовин

різко

обмежується. Для нормального росту і дихання коренів необхідний постійний
приплив до них енергетичного, матеріалу – продуктів фотосинтезу (вуглеводів та
інших органічних сполук) з надземних органів. При ослабленні фотосинтезу
зменшується утворення і пересування асимілятів у коріння, внаслідок чого
погіршується життєдіяльність і знижується поглинання поживних речовин із
грунту. Різні елементи живлення не однаковою мірою використовуються у
процесах внутрішньоклітинного обміну в рослині для синтезу органічних
речовин і побудови нових органів і тканин. Цим визначається нерівномірність
надходження окремих іонів у коріння, виборче поглинання їх рослинами. Більше
надходить у рослину з грунту тих іонів, які більш необхідні для синтезу
органічних речовин, для побудови нових клітин, тканин і органів. Якщо в розчині
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присутній NH4Cl, то рослини будуть інтенсивніше і у великих кількостях
поглинати (в обмін на іони водню) катіони NH4+ оскільки вони використовуються
для синтезу амінокислот, а потім і білків У той же час іони Cl- необхідні рослині
в невеликому кількості, і тому поглинання їх буде обмеженим У грунтовому
розчині в цьому випадку будуть накопичуватись іони H+ і CI-, відбудеться
підкислення Якщо в розчині міститься NaNO3, то рослина буде у великих
кількостях і швидше поглинати аніони NO3-, в обмін на аніони НСO3- У розчині
будуть накопичуватися іони Na+ і НСO3- (NaНСO3), відбудеться його
підлужнення. Виборче поглинання катіонів та аніонів з складу солі обумовлює її
фізіологічну кислотність або фізіологічну лужність. Солі, зі складу яких у
великих кількостях поглинається аніон, ніж катіон, є фізіологічно лужними. Солі,
з яких катіон поглинається рослинами у великих кількостях і в результаті
відбувається підкислення розчину, є фізіологічно кислими. Фізіологічна реакція
солей,

використовуваних
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щоб

сільськогосподарських

як
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та
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і

мікроорганізмів на поглинання поживних речовин рослинами Поглинання
рослинами епітеліальних речовин у великій мірі залежить від властивостей
грунту – реакції і концентрації грунтового розчину, температури, аерації,
вологості, вмісту в грунті доступних форм поживних речовин, тривалості та
інтенсивності освітлення та інших умов зовнішнього середовища. Надходження
поживних речовин у рослину помітно знижується при поганій аерації грунту,
низької температури, надлишку або нестачі вологи в грунті. Особливо сильний
вплив на надходження поживних речовин має реакція грунтового розчину,
концентрація і співвідношення солей у ньому. При надмірній концентрації солей
у грунтовому розчині (наприклад, у засолених грунтах) поглинання рослинами
води і поживних речовин різко сповільнюється. Коріння рослин можуть
поглинати поживні речовини з сильно розбавлених розчинів. Важливе значення
для нормального розвитку коренів має також співвідношення солей у розчині,
його фізіологічна врівноваженість. Фізіологічно врівноваженим називається
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розчин, в якому окремі поживні речовини перебувають у таких співвідношеннях,
при яких відбувається найбільш ефективне використання їх рослиною. Розчин,
представлений якою-небудь однієї сіллю, фізіологічно неврівноважений.
Одностороннє переважання (висока концентрація) у розчині однієї солі,
особливо надлишок якого-небудь одновалентного катіона, надає шкідливу дію на
рослину. Розвиток коренів відбувається краще в багатосольовому розчині. У
ньому проявляється антагонізм іонів, кожен іон взаємно перешкоджає
надмірному надходженню іншого іона в клітини кореня.
При наявності кальцію в розчині створюються нормальні умови для
розвитку кореневої системи, тому в штучних поживних сумішах Са2+ повинен
переважати над іншими іонами. Особливо сильно погіршується розвиток коренів
і надходження в них поживних речовин при високій концентрації іонів водню,
при підвищеній кислотності розчину Висока концентрація в розчині іонів водню
чинить негативний вплив на фізико-хімічний стан цитоплазми клітин. Зовнішні
клітини

кореня

ослизнюються,

порушується

їх

нормальна

проникність,

погіршується ріст коренів і поглинання ними поживних речовин. Негативна дія
кислої реакції сильніше проявляється при відсутності або нестачі інших катіонів,
особливо кальцію, в розчині. Кальцій гальмує надходження іонів H+, тому при
підвищеній кількості кальцію рослини здатні переносити більш кислу реакцію.
Реакція розчину впливає на інтенсивність надходження окремих іонів в
рослину і обмін речовин. При кислій реакції підвищується надходження аніонів
(разом з іонами Н+), але не може надходження катіонів, порушується живлення
рослин кальцієм і магнієм і гальмується синтез білка, пригнічується утворення
вуглеводнів у рослині. При лужній реакції посилюється надходження катіонів і
утруднюється надходження аніонів.

Основний запас

поживних речовин

знаходиться в грунті у формі різних важкорозчинних сполук, для засвоєння яких
необхідно активний вплив коренів на тверду фазу грунту і тісний контакт між
корінням і частинками грунту. У процесі життєдіяльності рослин корні
виділяють у навколишнє середовище вуглекислоту і деякі органічні кислоти, а
також ферменти та інші органічні речовини. Під впливом цих виділень,
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концентрація яких буває особливо високою в зоні безпосереднього контакту
коренів з частинками грунту, відбувається розчинення містяться в ній
мінеральних сполук фосфору, калію і кальцію, витіснення в розчин катіонів з
поглиненого грунтом стану, вивільнення фосфору з його органічних сполук.
Живильні речовини найбільш активно засвоюються рослинами з тієї частини
грунту, яка знаходиться в безпосередньому контакті з корінням. Тому всі заходи,
що сприяють кращому розвитку коренів (гарна обробка грунту, вапнування
кислих грунтів і т. д.), забезпечують і краще використання рослинами поживних
речовин із грунту. Живлення рослин здійснюється при тісній взаємодії з
навколишнім середовищем, у тому числі з величезною кількістю різноманітних
мікроорганізмів, що населяють грунт. Кількість мікроорганізмів особливо
підвищується в ризосфері, тобто в тій частині грунту, яка безпосередньо
стикається з поверхнею коренів. Використовуючи в якості джерела їжі й
енергетичного

матеріалу

кореневі

виділення,

мікроорганізми

активно

розвиваються на коренях і поблизу них і сприяють мобілізації поживних речовин
грунту. Ризосферні і грунтові мікроорганізми відіграють важливу роль у
перетворенні поживних речовин і внесених у грунт добрив. Мікроорганізми
розкладають органічні речовини, у результаті чого елементи, що містяться в них,
переходять у засвоювану для рослин мінеральну форму. Деякі мікроорганізми
здатні розкладати важкорозчинні мінеральні сполуки фосфору і калію,
переводити їх в доступну для рослин форму. Ряд бактерій, засвоюючи
молекулярний азот

повітря,

збагачує

грунт

азотом.

З

життєдіяльністю

мікроорганізмів пов'язане також утворення в грунті гумусу. За певних умов у
результаті

діяльності

мікроорганізмів

живлення

і

ріст

рослин

можуть

погіршуватися. Мікроорганізми, як і рослини, споживають для харчування й
побудови своїх тіл азот і зольні елементи, тобто, є конкурентами рослин у
використанні мінеральних речовин. Не всі мікроорганізми корисні для рослин.
Деякі з них виділяють отруйні для рослин речовини або є збудниками різних
захворювань. У грунті є також мікроби, які відновлюють нітрати до
молекулярного азоту (денітрифікатори), в результаті їх діяльності відбуваються
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втрати азоту з грунту в газоподібній формі. У різні періоди росту рослини
пред’являють неоднакові вимоги до умов зовнішнього середовища, в тому числі і
до харчування. Поглинання рослинами азоту, фосфору і калію протягом вегетації
відбувається нерівномірно. Слід розрізняти критичний період харчування (коли
розміри споживання можуть бути обмеженими, але недолік елементів живлення
різко погіршує ріст і розвиток рослин) і період максимального поглинання, який
характеризується найбільш інтуїтивним споживанням поживних речовин.
У початковий період розвитку рослини споживають відносно невеликі
абсолютні кількості всіх поживних речовин, але вельми чутливі як до нестачі, так
і до надлишку їх в розчині. Початковий період зростання – критичний щодо
фосфорного живлення. Нестача фосфору в ранньому віці настільки сильно
пригнічує рослини, що врожай різко знижується навіть при надмірному
харчуванні фосфором у наступні періоди. У злакових зернових культур вже в
період розгортання перших трьох-чотирьох листочків починається закладка і
диференціація репродуктивних органів – колоса або волоті. Недолік азоту в цей
період навіть при посиленому харчуванні в подальшому призводить до
зменшення числа колосків у волоті або колосі і зниження врожаю. Розміри
споживання всіх елементів живлення рослинами значно зростають у період
інтенсивного росту надземних органів – стебел і листя. Провідна роль в ростових
процесах належить азоту. Підвищене азотне живлення сприяє посиленому росту
вегетативних органів, формування потужного асиміляційного апарату. Недолік
же азоту в цей період призводить до пригнічення росту, а в подальшому – до
зниження врожаю і його якості. На час цвітіння і початку плодоутворення
потреба в азоті у більшості рослин зменшується, але зростає роль фосфору і
калію. Це обумовлено фізіологічною роллю останніх – їх участю в синтезі і
пересуванні органічних сполук, обміні енергії, особливо інтенсивно відбуваються
при формуванні репродуктивних органів та утворенні запасних речовин. У період
плодоутворення, коли наростання вегетативної маси закінчується, споживання
всіх поживних речовин поступово знижується, а потім ‒ призупиняється.
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Подальше утворення органічної речовини та інші процеси життєдіяльності
забезпечуються в основному за рахунок повторного використання (реутилізації)
поживних речовин, раніше накопичених в рослині. Різні сільськогосподарські
культури відрізняються за розмірами та інтенсивності поглинання поживних
елементів протягом вегетаційного періоду. Усі зернові злакові (за винятком
кукурудзи), льон, коноплі, рання картопля, деякі овочеві культури відрізняються
коротким періодом інтенсивного харчування. Регулюючи умови живлення
рослин за періодами зростання відповідно до їх потреби, шляхом внесення
добрив, можна направлено впливати на величину врожаю і його якість.
Література: [1, с. 52–66, с. 72–77; 2, с. 44–75; 3, с. 12–20; 4; 8, с. 20–40,
с. 68–70; 9, с. 30–44, с. 74–80; 10, с. 80–94; 11, с. 30–40; 12, с. 68–72; 14, с. 70–92;
19, Т. 1, с. 25–40, с. 64–66; 20, с. 54–57].
Лекція № 8
Тема. Морфологія кореня. Анатомічна (первинна і вторинна) будова
кореня
Навчальні елементи: кореневий чохлик, зона поділу, всисна зона, зона
розтягування, ризодерма, дерматоген, периблема, плерома, епіблема, первинна
кора, екзодерма, мезодерма або корова паренхіма, ендодерма, стела, перицикл,
перима.
Корінь у процесі еволюції виник як необхідне пристосування рослин до
умов наземного існування. У водних сланевих рослин і мохів, які достатньо
забезпечені вологою, роль коренів виконують ризоїди. Із зростанням сухості
клімату на поверхні Землі неодмінно мали з’явитися, і корені, які б забезпечували
рослину вологою і закріплювали її в субстраті. Подібну функцію в минулому і
нині виконують додаткові корені у плавунів, хвощів і папоротей. Та найвищої
диференціації і спеціалізації досягають справжні корені, властиві голонасінним і
квітковим рослинам.
У процесі онтогенезу корінь розвивається вже в зародку насінини: тут він
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представлений зародковим корінцем.

Розрізняють три типи коренів за

походженням: головний, бічний і додатковий. Із зародкового корінця формується
головний корінь, а від нього розвиваються бічні корені першого, другого і
наступного порядків. Корені, які утворюються на стеблі або листках, а також їх
видозмінах, називаються додатковими.
Сукупність коренів у рослині утворює кореневу систему. Розрізняють три
типи її: стрижневу, мичкувату і змішану
1) Стрижнева коренева система – це система, в якої головний корінь добре
виділяється серед маси інших коренів за довжиною і товщиною, потужним
розвитком. Цей тип кореневої системи властивий майже всім двосім'ядольним
рослинам.
2) Мичкувата коренева система – це система, в якої головний корінь швидко
відмирає або слаборозвинений і не виділяється своїм розвитком і потужністю
серед великої кількості додаткових корені на нижній частині стебла. Мичкувата
коренева система характерна для однодольних рослин.
3) Змішана коренева система має добре розвинений головний корінь з
численними бічними і додатковими коренями, що розвинулися на нижній частині
стебла. Таку кореневу систему мають багато які культурні рослини – помідори,
перець, капуста, огірки, смородина тощо
Найбільш поширеними видозмінами кореня є коренеплоди. У моркви,
буряка, редиски є коренеплоди – наслідок накопичення поживних речовин у
головному корені.
Серед інших видозмін кореня можна назвати: повітряні корені, що
виникають у рослин заболочених місцезростань (монстера); корені-причіпки, які
виникають у ліан для прикріплення рослин до субстрату (плющ); кореніприсоски, характерні для рослин-паразитів і напівпаразитів зі спрощеною,
деградованою кореневою системою (омела); ходульні корені, які виникають у
водних, мангрових рослин, котрі на опорних коренях виносять стебло над
поверхнею води (рис. 8.1). У кукурудзи формуються опорні корені.
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Рис.8.1 – Кореневі системи, корені, їх видозміни: кореневі системи: 1 –
стрижнева; 2 – мичкувата; видозміни коренів: 3 – коренеплід; 4 – коренебульби;
5 – корені з бульбочками; корені: 6 – водяні; 7 – повітряні; 8 – присоски або
гаусторії
Гаусторії

–придаткові

всмоктувальні

корені

рослин-паразитів

і

напівпаразитів. Втягуючі, або контрактильні, корені здатні вкорочуватися та
втягувати рослину або її частину (кореневище, цибулину) глибоко в ґрунт, що
дозволяє легше переносити несприятливі умови (конюшина, проліски, женьшень,
тюльпани тощо). Якщо на корені оселяється гриб, утворюється симбіотичний
орган – грибокорінь (мікориза). Гіфи гриба заміняють рослині кореневі волоски.
Для певних видів рослин характерна присутність певних видів грибів, які так і
називають підосичник, підберезник, піддубник тощо.
На коренях рослин родин бобових, лохових утворюються бульбочки –
розростання паренхімної тканини коренів під дією ґрунтових бактерій, здатних
фіксувати молекулярний азот атмосфери. Частина цього азоту утилізується
рослиною. Цей симбіоз широко використовується у сільському господарстві для
збагачення ґрунту азотистими речовинами.
Функції коренів звичайно однакові в усіх рослин. У більшості вищих рослин
корені становлять їх підземну частину. Вони закріплюють рослину в грунті,
поглинають

воду і розчинені

в ній

мінеральні речовини;

у коренях

накопичуються поживні речовини, по них пересуваються вода і розчини
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мінеральних солей до стебла, листків, квіток і плодів. Крім того, корені
виконують деякі інші функції.
Зони кореня розміщені уздовж кореня, мають різну будову і виконують
неоднакові функції. Звичайно в корені розрізняють зону поділу клітин; зону
росту; зону всисання (всмоктування, поглинання); зону укріплення (рис. 8.2).

Рис.

8.2.

–

Будова

кінчика

кореня

і

утворення

бічного

кореня:

а – кінчик кореня; б – утворення бічного кореня із перициклу; 1 – кореневий
чохлик; 2–4 – зони поділу клітин, росту і всмоктування; 5 – кореневий волосок;
6 – перицикл; 7 – бічний корінь.
Зона поділу клітин – це найнижча частина кореня, її довжина становить
близько 1 мм. У цій зоні знаходиться апікальна меристема, клітини якої постійно
діляться. Молоді тонкостінні клітини меристеми захищаються від механічних
пошкоджень кореневим чохликом. Він має трикутну або наперстковидну форму і
утворюється зовнішнім шаром клітин апікальної меристеми. Тривалість життя
клітин кореневого чохлика складає 2–9 діб і залежить від фізичного стану грунту і
виду рослини. Крім захисту меристематичних клітин, кореневий чохлик сприяє
просуванню кореня в глибину. Він виділяє слиз, який обволікає корінь, що
полегшує його просування між частинками грунту, а також контролює реакцію
кореня на гравітацію. У клітинах кореневого чохлика містяться зерна
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оберігального крохмалю, який сприймає силу земного тяжіння і спрямовує ріст
кореня. У бічних коренів другого й наступних порядків, які ростуть не лише в
глибину, а й горизонтально, крохмальних зерен оберігального крохмалю немає.
Зона росту знаходиться вище зони поділу клітин і має довжину – 5 мм.
Чіткої межі між цими зонами немає. Особливість зони росту полягає в тому,
що її клітини не діляться, а ростуть, їх оболонки розтягуються, в клітинах
з’являються вакуолі, спостерігається диференціація клітин на дерматоген (з
якого утворюється епіблема), периблему (що формує первинну кору) і плерому
(формує центральний циліндр).
Довжина зони всисання (всмоктування, поглинання) становить 5–20 мм. Ця
зона знаходиться вище зони росту і характеризується наявністю кореневих
волосків. Немає кореневих волосків лише у водяних і болотних рослин. У цій зоні
корені мають первинну анатомічну будову. Функцією зони всисання є
поглинання води розчинів неорганічних речовин з грунту і передача їх до верхніх
частин і органів рослин.
Зона укріплення найдовша. Вона збільшується завдяки утворенню бічних
коренів і знаходиться між зоною всисання і кореневою шийкою. Ця зона виконує
функцію укріплення рослини в грунті та пересування розчинів мінеральних
речовин до надземних. У голонасінних і дводольних покритонасінних рослин у
цій зоні корінь має вторинну анатомічну будову і вкритий вторинною покривною
тканиною перидермою або кіркою. У однодольних рослин первинна анатомічна
будова кореня зберігається, але в ній відбуваються деякі зміни.
Будова вегетативних органів рослин дуже різноманітна. Різноманітність
характерна не лише для зовнішньої (морфологічної) будови цих органів, але й для
внутрішньої – анатомічної. Анатомічні особливості будови вегетативних органів
дозволяють простежити розвиток анатомічних структур в онтогенезі, дати їм
еволюційне пояснення. Крім того, анатомічні ознаки використовуються для
ідентифікації рослинної лікарської сировини, встановлення вірогідності органів
рослин та таксонів, до яких ці рослини належать. При аналізі лікарської
рослинної сировини обов’язковою вимогою є визначення її анатомічної
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характеристики. До вегетативних органів рослин належать корінь, стебло, листки
та всі їх видозміни (метаморфози).
У кореня розрізняють первинну і вторинну будову (рис. 8.3). Первинну
будову мають молоді корені. В одних рослин така будова зберігається упродовж
усього життя (більшість однодольних і незначна частина дводольних), а в
більшості рослин первинна будова кореня змінюється на вторинну. Первинну
будову мають корені всіх рослин у зоні кореневих волосків.

Рис.

8.3.

–

Первинна

анатомічна

будова

коренів:

а, б – одно- і двосім’ядольних рослин; 1 – епіблема; 2 – кореневий волосок;
3 – екзодерма; 4 – мезодерма (корова паренхіма); 5 – ендодерма; 6 – пропускна
клітина (З–6 – первинна кора); 7 – перицикл; 8,9 – первинні флоема та ксилема;
10 – склеренхіма; 11– основна паренхіма (7–11 – центральний циліндр).
Особливість первинної анатомічної будови кореня полягає в тому, що корінь
ділиться на дві чітко відмежовані частини: корову і центральний (осьовий)
циліндр. Корінь вкритий одношаровою всисною тканиною – епіблемою. Остання
утворюється дерматогеном і складається з клітин із тонкими целюлозними
оболонками і виростами, які значно перевищують довжину клітин, що їх
утворюють – кореневими волосками. Довжина кореневих волосків становить
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0,15–1,5мм. В епіблемі немає продихів. Кореневі волоски тонкостінні, не вкриті
ні кутикулою, ні восковим нальотом, що значно полегшує поглинання і води та
розчинів мінеральних солей. Ядро в кореневих волосках знаходиться на їх
кінчику і стимулює ріст волоска. Кореневі волоски не довговічні – існують лише
кілька діб. Первинна кора звичайно досить добре розвинена. На її частку
припадає основна маса первинних тканин

кореня.

У

первинній корі чітко

виділяються три частина: зовнішня – екзодерма, середня – мезодерма, або корова
паренхіма, і внутрішня – ендодерма.
Екзодерма – це зовнішній шар первинної кори, який знаходиться
безпосередньо під епіблемою і утворює два–п’ять шарів клітин. Клітини
екзодерми живі, багатогранні, тісно зімкнені, з потовщеними оболонками. У
деяких рослин серед клітин екзодерми і знаходиться склеренхімне кільце.
Мезодерма, або корова паренхіма, являє собою головну масу кореня і
основну частину його кори. Вона складається із паренхімних, порівняно великих,
звичайно округлих або багатогранних клітин з тонкими клітинними оболонками,
їх розміщення пухке. У міжклітинниках мезодерми і в її клітинах і накопичується
велика кількість води, тому вона виконує роль водонакопичуючої тканини.
Ендодерма – це внутрішня частина кори, звичайно одношарова, у деяких
рослин дво- і більше шарова: вона облямовує центральний осьовий циліндр.
Особливість клітин ендодерми полягає в тому, що їх оболонки мають
потовщення, так звані плями, пояски, або смуги Каспарі, а в односім'ядольних
рослин спостерігається також потовщення і просочування суберином не лише
радіальних, а й внутрішніх тангенальних оболонок. Пояски Каспарі і
просочування оболонок суберином припиняють пересування води і мінеральних
речовин від мезодерми до центрального осьового циліндра.
Центральний осьовий циліндр (стела) займає центральну частину кореня і
складається із первинної твірної тканини – перициклу, судинно-волокнистого
пучка, клітин основної і механічної тканин. Перицикл розміщений у зовнішній
області осьового циліндра. Він звичайно одношаровий, але може складатись із
двох і більше шарів клітин (у голонасінних, злаків, агав, пальм та ін.). У
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двосім’ядольних

багатошаровий

перицикл

зустрічається

рідше

(горіха,

шовковиці, деяких видів родини бобові тощо). У односім’ядольних оболонки
клітин перициклу часто просочуються лігніном. Із перициклу утворюються бічні
корені, тому його звичайно називають коренеродним шаром, а при переході
кореня до вторинної будови формуються вторинні твірні тканини: камбій і
корковий камбій – фелоген.
Судинно-волокнистий пучок у центральному осьовому циліндрі належить до
радіального типу. У ньому по радіусам чергуються ділянки ксилеми і флоеми.
У корені ксилема розвинена краще, ніж флоема. Вона досягає центра кореня
і розходиться від нього променями. У двосім’ядольних рослин радіусів ксилеми
звичайно два–п’ять, у односім'ядольних – більше п’яти, що є діагностичною
ознакою класів цих рослин. Флоема займає невеликі ділянки між променями
ксилеми. У центрі кореня може бути одна або кілька судин, механічна тканина –
склеренхіма, або, що буває значно рідше, основна паренхіма. На відміну від
стебла, у корені звичайно немає розвиненої серцевини.
Вторинна анатомічна будова кореня. У голонасінних і покритонасінних
двосім’ядольних у зоні закріплення корінь змінює будову з первинної
анатомічної на вторинну (рис. 8.4), що зумовлено утворенням вторинних твірних
тканин камбію і коркового камбію – фелогену.
Камбій утворюється з перициклу і клітин основної паренхіми, що
знаходяться між флоемою і ксилемою; він розміщується зовні від ксилеми і
напрямлений всередину від флоеми. Камбій формує багатопроменеву зірку, яка
поступово вирівнюється в камбіальне кільце.
Внаслідок діяльності камбію зовні виникає вторинна флоема, всередині –
вторинна ксилема, які, об'єднуючись, утворюють відкриті колатеральні судинноволокнисті пучки. При цьому первинна флоема відтісняється назовні і поступово
руйнується або залишається зовні від вторинної флоеми у вигляді стиснених
нефункціонуючих клітин. Первинна ксилема відтісняється до центру кореня і там
залишається у вигляді зірочки (кількість її променів від двох до п’яти і залежить
від кількості променів первинної ксилеми). Пучок від пучка відділяється
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серцевинними променями, які також утворюються внаслідок діяльності камбію,
складаються з паренхімних, трохи радіальне подовжених клітин, останні
з’єднують центр осьового циліндра з коровою частиною кореня. У клітинах
серцевинних променів накопичуються запасні поживні речовини, можуть бути
кристали оксалату кальцію тощо.

Рис. 8.4 – Перехід від первинної анатомічної будови кореня до вторинної:
а, б – первинна (а) та вторинна (б) будова кореня; 1, 2 – флоеми первинна та
вторинна; 3 – камбій; 4,5 – ксилеми вторинна та первинна; 6 – серцевинні
промені; 7 – річні кільця вторинної ксилеми (1–7 – центральний циліндр);
8 – первинна кора; 9 — перидерма.
Внаслідок розростання центрального осьового циліндра ендодерма через
тиск на неї нових вторинних тканин розривається і поступово руйнується.
Первинна кора злущується разом з ендодермою, замість неї утворюється
вторинна кора, яка займає значно менше місця, ніж первинна. Покривною
тканиною стає перима, що утворюється фелогеном.
Вторинна будова кореня характеризується більш розвиненим центральним
осьовим циліндром і незначною коровою частиною. Діагностичною ознаки
кореня, що вірізняють їх від стебла є: наявність первинної ксилеми в центрі у
вигляді зірочки з двома–п’ятьма променями; відсутність серцевини або її
незначний розвиток лише в деяких рослин.
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Анатомічна будова коренеплодів. У коренеплодів (потовщених коренів, у
клітинах яких накопичуються запасні поживні речовини) спостерігається значний
розвиток клітин основної паренхіми. Так, у коренеплодів видів родини селерові
(морква, петрушка) значно краще розвинена луб’яна і корова паренхіма, в
клітинах якої накопичуються поживні речовини (рис. 8.5., а). У коренеплодах
видів родини капустяні (ріпа, редис, редька) поживні речовини накопичуються в
клітинах деревинної паренхіми (рис. 8.5, б), що веде до значного збільшення в
корені деревини і значно меншого розвитку флоеми і корової паренхіми.

Рис. 8.5. –Анатомічна будова коренеплодів: а, б, в – типів моркви, редису,
буряків; 1 – перидерма; 2 – корова паренхіма; 3 – вторинна флоема; 4 – камбій;
5, 6 – ксилеми вторинна та первинна; 7 – судинно-волокнисті пучки; 8 – основна
паренхіма
Будова коренеплодів буряків (рис. 8.5., в) своєрідна і значно відрізняється
від будови коренеплодів видів родин селерові й капустяні. У буряків у
коренеплодах утворюється кілька (до 12) кілець камбію, кожне з яких продукує
відкриті колатеральні судинно-волокнисті пучки і міжпучкову паренхіму. Чим
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кращі умови вирощування, тим більше утворюється камбіальних кілець і тим
більший коренеплід.
Література: [1, с. 101–104; 2, с. 113–118; 3, с. 72–76; 5, с. 20–26; 6, с. 120–
124; 19, Т. 1, с. 160–180].
Лекція № 9
Тема. Морфологія пагона, листка. Первинна та вторинна будова стебла
Навчальні елементи: листкова пластинка, основа листка, черешок, основа
листкової пластинки, прилистки, розтруб, піхва трубчаста, листки (лопатеві,
роздільні, розсічені); жилкування (паралельне, дугове, сітчасте, дихотомічне);
листкорозміщення

(почергове,

супротивне,

кільчасте),

серцевина,

стела,

метафлоема, метаксилема, непучковий тип, перехідний тип, фелоген, річне
кільце, ретидом.
Пагін – це стебло з розміщеними на ньому листками, бруньками, вузлами і
міжвузлями.

Вузлом

називається

ділянка

стебла,

яка

служить

місцем

прикріплення листків. Ділянка стебла між двома сусідніми вузлами називається
міжвузлям. Кут між стеблом і черешком листка утворює пазуху листка. У
пазухах розміщені пазушні бруньки. Пагін здатен до росту в довжину протягом
усього життя рослини за рахунок верхівкових (апікальних) та вставних
(інтеркалярних) меристем. У будові виділяють вузли (місця прикріплення
листків) та меживузля (частини пагона між вузлами). Структурним елементом
(метамером) пагонів є вузол з листком або мутовкою листків, брунькою та нижче
розташованим меживузлям і брунькою. Метамери поступово утворюються
апексом та чергуються закономірно від верхівки до основи.
Морфологічно класифікують пагони за типом галуження: дихотомічні
(плаун булавовидний), моноподіальні (сосна звичайна), сипмодіальні (яблуня
звичайна) та псевдодихотомічні (бузок звичайний); за положенням у просторі:
прямостоячі (жито посівне), висхідні (купина пахуча), виткі (хміль звичайний),
чіпкі (плющ звичайний), повзучі (жовтець повзучий), лежачі (гірчак пташиний);
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за довжиною меживузлів: вкорочені і подовжені (яблуня звичайна); за будовою:
вегетативні, генеративні та змішані вегетативно-генеративні; залежно від
наявності листків: олистяні та неолистяні (як його різновид – квіткова стрілка).
Розрізняють надземні (колючки, вусики, вуси, кладодії, надземні бульби) та
підземні

(цибулина,

бульба,

бульбоцибулина,

кореневище)

видозміни

(метаморфози) пагона.
Брунька є невід’ємною частиною пагона, його мініатюрним зачаткам, який
ще не розвинувся. У центрі її знаходиться укорочене стебло, верхівка якого
утворює

конус

наростання,

складений

меристематичними

тканинами

(гістогенами) – зовнішньою (тунікою) і внутрішньою (корпусом).
Біля основи стебла формуються бічні первинні горбочки, з яких
розвиваються примордіальні (зачаткові) листки, які згортаються в бруньку.
За будовою бувають бруньки вегетативні, з яких навесні розвиваються
пагони з листками, і генеративні, або квіткові, що утворюють квітки і суцвіття.
Якщо з бруньок формується стебло з листками, бруньками і квітками, то вони
належать до змішаних. За положенням бруньки бувають верхівкові і бічні
(пазушні). За розміщенням розрізняють бруньки поодинокі, серіальні (розміщені
одна над одною) і колатеральні (розташовані одна поруч з іншою).
Бруньки бувають активні, або зимуючі, які після перезимівлі прокидаються,
і сплячі, котрі довгий час перебувають у стані впокою. Сплячі бруньки
пробуджуються після завмирання верхівкової бруньки й активного притоку
ауксинів до місць їх розміщення. При обрізуванні або обмерзанні гілок сплячі
бруньки проростають і дають нові пагони – водяні пагони, або вовчки (осика,
яблуня, тополя). Брунька – зачатковий пагін, який знаходиться у стані відносного
спокою. Брунька складається із зачаткового стебла з конусом наростання на
верхівці і тісно скупчених на стеблі різновікових зачаткових листків, в пазухах
яких розміщені зачаткові бруньки.
Бруньки розрізняють за будовою: закриті – захищені зовнішніми
видозміненими листками – бруньковими лусками (рис. 9.1). Вони розрізняються
між собою кількістю лусок, їх формою, розмірами, розміщенням, ступенем
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зімкнутості, характером поверхні. Такі бруньки характерні для більшості
дерев’янистих рослин; відкриті або голі – не захищені бруньковими лусками, але
зазвичай опушені, вкриті частинами більш дорослих листків або прилистками,
листковими піхвами. Такі бруньки характерні для трав’янистих і деяких
дерев’янистих рослин (крушини ламкої тощо). Як правило, багаторічні рослини
влітку мають відкриті, а взимку – закриті. За розміщенням на стеблі розрізняють:
верхівкові або термінальні, які розміщені на верхівках головного та бічних
пагонів і забезпечують ріст пагона в довжину; бічні або пазушні бруньки, які
розташовані в пазухах листків або листкових рубців. Як правило, у пазусі
закладається одна брунька, але іноді й декілька. Коли вони розміщені одна над
одною вертикально, їх називають серіальними, а коли поряд в одній поперечній
по відношенню до стебла
забезпечують

розвиток

площині

бічних

–

пагонів

колатеральними.
та

розгалуження

Бічні бруньки
рослини.

За

призначенням розрізняють: вегетативні бруньки, які містять зачатковий
олистяний пагін; вегетативно-генеративні

бруньки,

які містять

декілька

метамерів пагона, а конус наростання утворює квітки або суцвіття (бузок);
генеративні або квіткові бруньки, які містять зачаткові квітки або суцвіття
(вишня). Брунька, що містить тільки квітку, називається бутоном або пуп’янком.

а

б

Рис. 9.1 – Будова закритих бруньок (зовні і в розрізі):
а – вегетативна; б – вегетативно-генеративна
Крім того, розрізняють додаткові або адвентивні бруньки, що не мають
визначеного місця розташування, утворюються поза пазухою листка (на коренях,
листках або міжвузлях стебла) і служать для вегетативного розмноження;
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виводкові бруньки – спеціалізовані органи вегетативного розмноження деяких
папоротеподібних і квіткових рослин. Вони закладаються в пазухах листків, у
суцвіттях, після опадання проростають і дають нові рослини. Такий термін часто
застосовується щодо нижчих рослин та мохів, але буквальний зміст він має
тільки

для

пагоноутворювальних

рослин.

Виводкові

бруньки

бувають

невидозмінені (каланхое перисте) і видозмінені: виводкові цибулинки (лілії),
виводкові бульбочки (гірчак живородний); зимуючі бруньки, або гібернакули,
характерні для водних рослин, виникають наприкінці літа та восени на верхівках
пагонів, потім опадають на дно, а навесні спливають і утворюють нову рослину;
бруньки відновлення нерідко також називають зимуючими або спочиваючими;
вони впадають на деякий час у стан спокою, а потім утворюють нові пагони
(характерні для багаторічних рослин); бруньки відновлення з частиною стебла
навколо, яка використовується для щеплення, називають вічком. Бруньки
збагачення не мають періоду ростового спокою і знаходяться у функціональній
активності разом з ростом материнського пагона; вони характерні для більшості
однорічних трав (квасолі, волошок синіх тощо); сплячі бруньки тривалий час
знаходяться у стані спокою і розвиваються у разі пошкодження розташованої
вище частини пагона, напр. спричиняють утворення порослі на пні; активні
бруньки утворюють нові пагони наступного року після формування.
Стебло – це надземний осьовий орган з позитивним геліотропізмом,
радіальною симетрією, необмеженим верхівковим ростом. Стебло може служити
місцем нагромадження поживних речовин, органом вегетативного розмноження
рослин. Стебла і пагони дуже різноманітні за своєю морфологією і
властивостями. Більшість дерев’янистих і трав’янистих рослин мають прямі
стебла. Пагони, які біля основи стеляться по землі, у середній частині
піднімаються, а на верхівці набувають прямостоячої форми, називаються
висхідними (жовтець повзучий, вероніка лікарська, верес). Рослини, в яких
стебло витке і лазяче, і не може самостійно триматися, звуть ліанами. Таким
рослинами необхідна підпора. Такою підпорою в природних умовах бувають, як
правило, рослини з вертикальним стеблом. Ліани дуже швидко ростуть і
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досягають у тропіках 20–300 м довжини. Деякі рослини мають повзучі або лежачі
стебла, які стеляться по землі (огірки, гарбуз, горлянка).
За формою в більшості рослин стебло циліндричне. Нерідко стебло має
чотиригранну форму (губоцвіті) або тригранну (осоки) чи багатогранну
(зонтичні), воно може бути плоским (опунція), крилатим (чина лісова).
У зв’язку з ростом стебла, нагромадженням поживних речовин і
необхідністю збільшення площі фотосинтезуючої листкової поверхні стебло
набуває здатності до галуження. На головному стовбурі (осі першого порядку) за
рахунок пазушних бруньок формуються стебла другого порядку, а на них –
стебла третього порядку і т.д. У результаті в кроні деревних порід, кущів та
багаторічних трав можна виділити осі різних порядків. Галуження має свої
закономірності. Розрізняють чотири типи галуження стебла: дихотомічне,
несправжньодихотомічне, моноподіальне та симподіальне.
Розрізняють підземні і надземні видозміни пагонів. До підземних видозмін
належать: бульба, кореневище, цибулина; до наземних – вусик, колючка,
філокладій.
Кореневище – це підземний видозмінений пагін, що доводиться наявністю
верхівкового росту, почленованістю на вузли і міжвузля. За допомогою
кореневищ рослини розмножуються. Здатність утворювати нові рослини з
кореневищ призводить до масового розвитку бур’янів.
Бульби – це потовщені, здуті, м’ясисті частини стебла, в яких нагромаджені
поживні речовини в запас. Вони мають укорочені міжвузля, редуковані листки,
спіральне розміщення вічок, деформовані провідні тканини, безхлорофільні
клітини. Бульби служать для розмноження рослин (картопля).
Розрізняють бульби надземні і підземні. Надземні утворюються з пазушних
бруньок, ділянок стебла або з цілого вкороченого стебла. У гірчака живородного
нижні квітки перетворюються на бульбочки, які служать для вегетативного
розмноження.

З

епіфітних

видів

із

родини

Зозулинцевих

на

бульби

перетворюються ділянки стебла. Ці бульби називаються псевдобульбами і є
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водозапасливими органами. У капусти кольрабі бульбоподібно потовщене
стебло, яке несе на верхівці справжнє листя.
Цибулина (лат. bulbus) – спеціалізований видозмінений укорочений
підземний, іноді надземний пагін, який служить для запасання поживних
речовин, води, перенесення несприятливих періодів року і для вегетативного
розмноження. Для їх будови характерна наявність видозміненого вкороченого
сплющеного стебла – денця з лусковидними м’ясистими, соковитими скупченими
листками на верхньому боці (запасають воду і поживні речовини), верхівкової й
бічних бруньок (згодом утворюють надземні пагони або цибулинки-дітки). Від
денця відходять додаткові корені.
Цибулинки-дітки (зубки) утворюються з бруньок у пазухах лусок і
відділяються від материнської цибулини або залишаються з нею. Їх функція –
вегетативне розмноження. Надземні цибулинки призначені для вегетативного
розмноження, вони формуються з бічних бруньок стебла (лілія тигрова) і в
генеративних пагонах (часник).
Вусик – це видозмінений пагін, який розвивається з пазушної бруньки, має
добре розвинені провідні і механічні тканини, здатний до верхівкового росту.
Таким є вусик винограду, гарбуза, огірка, кавуна.
Колючка – видозмінений пагін, котрий з’явився як пристосування рослини
до зменшення випаровування. Колючка має дуже розвинену механічну тканину,
несе листки, квітки, бруньки, має верхівковий ріст, чим засвідчує пагонове
походження.
У суниць формуються видовжені повзучі пагони – вуси.
Філокладій – це видозміна стебла, яка набуває вигляду листка. У рускуса
виникають листоподібні стебла. Вони зеленого кольору, їхні клітини містять
хлорофіл і виконують функцію фотосинтезу. Філокладії формуються з пазушної
бруньки, свідченням чого є лускоподібний листок. На ньому утворюється квітка,
що властиве тільки пагону. До видозмін, в яких функцію листка виконує стебло,
можна віднести пагони кактусів, опунцій, дрік іспанський та ін.
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Листок – бічний плагіотропний вегетативний орган, обмежений в рості. У
квіткових рослин листок наростає основою за рахунок інтеркалярної меристеми,
в папоротей ріст листка в молодому стані верхівковий, а при сформованій
листковій пластинці інтеркалярний.
У

переважної

більшості

трав’янистих

рослин

листок

живе

один

вегетаційний період. Однак є рослини, в яких листки (чи хвоя) живуть довше.
Листок виконує три основні функції: в них відбувається фотосинтез, транспірація
та газообмін (у процесі дихання). Поруч з цим листок може служити органом
вегетативного розмноження (бегонія, фіалки), бути місцем нагромадження
поживних речовин.
Морфологічно верхня частина зачаткового листка розчленовується на
листкову пластинку (рис. 9.2) і черешок листка, а нижня – на основу листка і
прилистки. При цьому спочатку досить рівномірно розвивається листкова
пластинка, а вже потім черешок.

Рис. 9.2 – Форма листкової пластини
Листок, в якого є листкова пластинка і черешок, називається черешковим.
Такий листок прикріплюється до стебла за допомогою черешка. Листки без
черешків називають сидячими. Такі листки прикріплюються до стебла своєю
основою або вростають в нього (кукурудза). Якщо листки своєю основою
охоплюють стебло, їх називають стеблообгортними. Зрідка трапляються пронизані
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листки, в яких краї основи листкової пластинки зростаються за стеблом, а стебло
ніби проходить крізь листок.
За будовою розрізняють два морфологічно відмінних типи листків: прості і
складні. Прості листки складаються з листкової пластинки, черешка і прилистків.
Цей тип листків дуже поширений у рослин. Наприкінці вегетації листок повністю
опадає, відділяючись від стебла. Прості листки дуже різноманітні за своєю
будовою, структурою, складом тощо. За загальними обрисами листкової
пластинки

розрізняють

оберненояйцеподібні,

листки

ромбічні,

округлі,

стрілоподібні,

овальні,

яйцеподібні,

списоподібні,

серцевидні,

ланцетні, голчасті, довгасті, лінійні, щитоподібні тощо. За формою краю
листкової пластинки листки поділяються на цілокраї, зубчасті, пильчасті,
двоякопильчасті, городчасті, виїмчасті, звивисті тощо.
За характером почленування листкової пластинки поділяють на лопатеві
(якщо виїмки по краю пластинки досягають чверті ширини, але не більше
третини), роздільні (якщо виїмки по краю пластинки перевищують половину її
ширини) і розсічені (якщо виїмки доходять до головної жилки).
Для кожного з цих типів листків розташування лопатей чи виїмок буває
трійчасте, пальчасте і пірчасте, тому й листок буде, наприклад, не просто
лопатевий,

роздільний

пальчастолопатевий

або
і

розсічений,

а

перистолопатевий;

й

трійчастолопатевий,
трійчастороздільний,

пальчастороздільний і перистороздільний; трійчасторозсічений, пальчасторозсічений, перисторозсічений.
Листок, в якого на спільному черешку розміщена значна кількість цілком
самостійних листків, з'єднаних із спільним черешком за допомогою окремих
малих черешків, називається складним. Складні листки бувають трійчасті,
пперистоскладні та пальчастоскладні.
Перистоскладні поділяють на парноперисті, коли на загальному черешку
попарно розміщені прості листочки, і непарноперисті, в яких листочок на
верхівці закінчується непарним поодиноким листочком, а решта простих
листочків розміщені попарно. Листки можуть бути також двічі- або тричіперисті.
91

Листок пронизують провідні пучки (жилки), які сполучають його із
стеблом, чим забезпечується приплив води і мінеральних солей, а також відтік
пластичних речовин. Жилкування буває дихотомічне, паралельне, дугове,
перисто- і пальчастостосітчасте.
Паралельне, або лінійне, і дугове жилкування властиве хвойним та
однодольним рослинам, а пальчасте і пірчасте – дводольним. Два останніх типи
жилкування характеризуються тим, що найдрібніші жилки дуже розгалужені і
сполучаються одна з одною, набуваючи вигляду сіточки (виноград, квасоля). Це
дає змогу в разі розриву пластинки листка проводити воду обхідним шляхом у
ділянки, розташовані вище місця розриву.
Щоб ефективніше використати енергію сонячного світла, листки порізному прикріплюються до стебла, набуваючи різного просторового розміщення.
Дуже поширеними типами листкорозміщення е: чергове, або спіральне,
супротивне і мутовчасте. Крім того, розрізняють ще мозаїчне листкорозміщення.
Стебла односім’ядольних рослин мають лише дервинну будову, їх
особливість полягає в тому, що в стеблах немає камбію. Тому стебла
односім’ядольних рослин не можуть значно потовщуватись, їх потовщення
зумовлюється поділом клітин основної паренхіми, і лише в деяких дерев’янистих
видів (драцена) утворюється так зване кільце потовщення, внаслідок діяльності
якого формуються нові гістологічні елементи, що спричиняє потовщення стебла.
Судинно-волокнисті пучки належать до закритого типу і розташовані серед
клітин основної паренхіми без усякого порядку. Таке розміщення пучків
залежить від характеру проходження листкових слідів, тобто тих судинноволокнистих пучків, які проходять із листків у стебла. У односім’ядольних
рослин листкові сліди проходять самостійно, не зливаючись із тими, що уже є в
стеблові. Упроваджуючись у стебло, вони майже горизонтально доходять до
середини, потім повертаються і під гострим кутом спускаються вниз,
наближаючись до його периферійної частини. Таким чином, у периферійній
частині стебла пучків значно більше, ніж у центральній. Але периферійні пучки
менші порівняно із центральними.
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Корова частина стебла в багатьох видів односім’ядольних незначна. У
деяких видів вона репрезентована склеренхімним кільцем або окремими тяжами
склеренхіми, що чергуються з хлорофілоносною коровою паренхімою; у інших
розвинена досить добре (тюльпан). Тканини в стеблах односім’ядольних
трав’янистих рослин (рис. 9.3., а) розміщуються в такому порядку.
Стебло вкрите первинною покривною тканиною – епідермою з кутикулою,
волосками і продихами. Під епідермою знаходиться корова частина, яка в
кукурудзи майже не розвинена і репрезентована тяжами склеренхіми, що
чергуються з хлорофілоносними клітинами основної паренхіми. По мірі старіння
стебла склеренхімні тяжі зливаються, утворюючи склеренхімне кільце, в яке
втискуються судинно-волокнисті пучки. За склеренхімним кільцем знаходиться
основна паренхіма, між якою проходять судинно-волокнисті пучки закритого
колатерального типу.
Пучки складаються із. первинної флоеми, спрямованої до периферії стебла,
і первинної ксилеми, орієнтованої до його середини. До складу флоеми входять
ситовидні трубки і клітини-супутниці. На поперечному розрізі стебла видні
шестигранні ситовидні трубки і поряд з ними чотиригранні клітини-супутниці,
заповнені протопластом. Елементи флоеми розміщені в шаховому порядку.
До складу первинної ксилеми входять дві великі судини (пористі) і дві
(іноді одна або три) менші (кільчаста і спіральна), що розміщуються нижче між
великими судинами. За кільчастою і спіральною судинами звичайно знаходиться
досить велика повітряна порожнина, яка утворилася при руйнуванні самих
перших судин. Кожний судинно-волокнистий пучок частково або повністю
оточений механічною тканиною – склеренхімою. У центрі стебла міститься
основна паренхіма, яка складається із досить великих округлих клітин.
Серцевина, що заповнена паренхімними клітинами, називається виповненою.
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Рис. 9.3 – Анатомічна будова стебел односім'ядольних рослин: а – кукурудзи;
б – жита; 1 – епідерма; 2 – продих; 3 – ділянки хлорофілоносної паренхіми;
4 – склеренхіма; 5 – основна паренхіма; 6 – судинно-волокнисті пучки;
7 – флоема; 8–10 – судини ксилеми сітчасті, кільчасті та спіральні: 11 – деревинна
паренхіма; 12 – повітряна порожнина; 13 – порожнина серцевини; у рамці
показано судинно-волокнистий пучок при великому збільшенні.
В анатомічній будові стебел інших видів можуть бути деякі зміни в
розміщенні тканин. Наприклад, у стеблі купини корова паренхіма добре
розвинена. Склеренхімне кільце оточує центральний осьовий циліндр і утворює
виступи, спрямовані до периферії відповідно реберцям стебла. У стеблах
тюльпанів склеренхімне кільце також оточує центральний циліндр, але виступів
не утворює. У стеблах таких злакових рослин, як пшениця, жито, ячмінь, овес у
центральній частині стебла знаходиться порожнина. Тому всі тканини стебла
розташовані по периферії і пучки мають майже упорядковане розміщення. У
рослин вологих місць зростання можуть утворюватись повітряні ходи, як в
стеблах очерету.
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Особливості анатомічної будови видозмін стебел (рис. 9.4). Загальний план
розміщення тканин у кореневищах (підземних видозмінах багаторічних стебел)
одно- і двосім’ядольних рослин такий же, як у стеблах цих рослин. Але в зв'язку з
тим, що в кореневищах накопичуються запасні речовини, основною їх тканиною
є паренхіма. Провідна система розвинена слабо. У ксилемі знаходяться
вузькопорожнинні

судини

(кільчасті,

спіральні),

механічна

тканина

недорозвинена. Бульби мають ще краще, ніж у кореневищ, розвинену основну
аренхіму. Судинно-волокнисті пучки і механічна тканина розвиті слабо.

Рис. 9.4. – Анатомічна будова кореневищ і бульби: а – кореневище
односім’ядольної трав’янистої рослини – конвалії; б – двосім’ядольної
трав’янистої рослини – мати-й-мачухи (зліва – загальне розміщення тканин у
кореневищі); в – бульби картоплі; 1 – епідерма; 2 – перидерма; 3 – корова
паренхіма; 4 – ендодерма; 5 – кора первинна та вторинна; 6–8 – судинноволокнисті пучки напівконцентричні, концентричні центрофлоемні та відкриті
колатеральні; 9 – луб’яні волокна; 10 – камбій; 10 – серцевина
Рослини склерехімного типу, що ростуть в умовах нестачі вологи з
розвиненими стеблами і листками, мають добре розвинені судинно-волокнисті
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пучки або продукти їх злиття. Судини в них широкі, численні, механічна тканина
розвинена. У водяних рослин найбільш розвинені аеренхімна і механічна
тканини, які звичайно переважають над провідною.
Для ліан характерні розчленованість провідної системи, наявність добре
розвинених серцевинних променів і луб'яних волокон У рослин вологих тропіків
відсутні річні шари деревини.
Особливістю будови стебел двосім’ядольних рослин є наявність у них
камбію, що веде до потовщення та зміни будови стебел. Судинно-волокнисті
пучки відкриті і можуть збільшуватись. Розміщення пучків впорядковане, і в
стеблі їх небагато, що зумовлюється характером проходження листкових слідів.
У деяких рослин (гарбуз, хвилівник та ін.) пучки в стеблі без особливих
змін зберігаються протягом усього життя, утворюючи так звану пучкову будову
(рис. 9.5). У багатьох рослин молоді стебла мають пучкову будову (соняшник,
рицина, бавовник тощо), а по мірі старіння їх будова змінюється на непучкову,
коли елементи флоеми і ксилеми з’єднуються, утворюючи кільця. Ці зміни
зумовлені діяльністю камбію – як того, що знаходиться в судинно-волокнистих
пучках, так і того, що утворюється в паренхімі між пучками і називається
міжпучковим. Така будова стебла називається перехідною. У багатьох рослин
елементи вторинних флоеми і ксилеми формують кільце майже зразу за конусом
наростання (гвоздики, куколиця, льон та ін.). Такий тип будови стебла
називається непучковим. Стебло двосім'ядольних рослин чітко поділяється на
корову частину і центральний циліндр. Корова частина стебла відділяється від
центрального осьового циліндра ендодермою. Серцевина у стебел чітко
виражена. Вона може бути: однорідною із однакових живих клітин;
неоднорідною із живих і відмерлих клітин (соняшник); порожнистою, коли в
центрі стебла утворюється порожнина (види родин валеріанові, ясноткові,
селерові тощо).
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Рис. 9.5. – Анатомічна будова стебел двосім'ядольних трав'янистих рослин:
а – пучкова; б – перехідна; в – безпучкова; 1 – епідерма; 2 – коленхіма; 3 –
корова паренхіма; 4 – ендодерма; (2–4 – кора); 5 – луб'яні волокна; 6 –
тонкостінний луб; 7 – камбій;

8 – міжпучковий камбій; 9,10 – вторинна та

первинна; 11 – серцевинні промені; 12 – серцевина

(5–12 – центральний

циліндр); 13– смоляний хід.
При пучковій будові стебло вкрите первинною покривною тканиною –
епідермою, на якій можуть бути трихоми, кутикула, восковий наліт. Під
епідермою розташовується первинна кора, до складу якої входять коленхіма,
корова паренхіма й ендодерма. Розвиток кори в різних видів рослин неоднаковий.
У одних видів вона краще розвинена, багатошарова, хлорофілоносна, в інших –
одношарова.
Коленхіма знаходиться звичайно безпосередньо під епідермою, утворюючи
кількашарове кільце, і може бути представлена одним, двома або всіма видами.
Рідше коленхіма може розташовуватись на відстані від епідерми, або утворювати
дві ділянки: під епідермою на відстані від неї. У клітинах коленхіми можуть
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знаходить хлоропласти, запасні речовини, іноді кристали, а між клітинами є
видільна тканина.
Корова паренхіма звичайно

багатошарова,

тонкостінна,

її

клітини

розміщуються щільно або з міжклітинниками. У рослин, що ростуть у надто
зволожених місцях, і у водяних рослин корова паренхіма

звичайно

репрезентована аеренхімою. В її клітинах можуть знаходитись хлоропласти,
запасні речовини та інші продукти.
Центральний осьовий циліндр може починатись кільцем механічної тканини
(звичайно перициклічними волокнами) або судинці волокнистими пучками, що
розділяються серцевинними променями. Судинно-волокнисті пучки відкриті
колатеральні або біколатеральні їх флоема складається із механічної тканини –
луб’яних волоком (товстостінного лубу), ситовидних трубок з клітинамисупутницями і луб’яної паренхіми (тонкостінного лубу). Якщо центральний
циліндр починається кільцем механічної тканини, то в судинно-волокнистих
пучках механічна тканина звичайно відсутня. У клітинах луб’яної паренхіми
можуть накопичуватись запасні речовини (крохмаль, білок, жирна олія) і
кристали оксалату кальцію. Між елементами флоеми може проходити видільна
тканина (молочники тощо). До складу вторинної ксилеми судинно-волокнистого
пучка входять усі її гістологічні елементи (судини, трахеїди, лібриформ,
деревинна паренхіма). Між флоемою і ксилемою пучка знаходиться камбій, який
продукує нові елементи вторинних флоеми і ксилеми, що приводить до
збільшення пучка і потовщення стебла. Первинна флоема пучка руйнується, а
первинна ксилема залишається в пучку, відтісняючись до серцевини. Судинноволокнисті

пучки

можуть

облямовуватись

кристалоносною

піхвою,

яка

здебільшого приєднується до їх ксилемної частини. У деяких рослин
кристалоносна піхва облямовує судини і ситовидні трубки.
Розділяють судинно-волокнисті пучки серцевинні промені, що складаються
із паренхімних, дещо радіальне видовжених клітин. Вони з’єднують серцевину
стебла з коровою частиною. У клітинах серцевинних променів можуть
накопичуватись кристали оксалату кальцію або продукти запасу, а між клітинами
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проходити видільні тканини. Серцевина буває однорідною, неоднорідною і
порожнистою. В її клітинах можуть знаходитись запасні речовини і кристали. У
деяких рослин порожнина, що формується в серцевині, облямовується
кристалоносною обкладкою (скабіоза). У інших рослин (калюжниця) серцевина
репрезентована аеренхімою або коленхіматозною паренхімою (оболонки цих
клітин потовщуються як у коленхіми).
Перехідний тип будови стебла характеризується тим, що в серцевинних
променях центрального циліндра між судинно-волокнистими пучками на рівні
пучкового камбію внаслідок меристематичної активності клітин основної
паренхіми утворюється міжпучковий камбій, який продукує нові судинноволокнисті пучки. Структура цих пучків звичайно така ж, як і тих, що
сформувались раніше. У деяких рослин у судинно-волокнистих пучках,
сформованих міжпучковим камбієм, не утворюється механічна тканина флоеми.
Внаслідок утворення нових судинно-волокнистя пучків ділянки флоеми і
ксилеми всіх пучків з’єднуються, формуй чи кільця вторинних флоеми і ксилеми,
які розчленовуються лише вузькими серцевинними променями. Останні
здебільшого мають один-два шари. Пучковий тип будови верхньої частий стебла
переходить у нижній його частині в непучковий.
Непучковий тип будови стебла характеризується тим, що ділянки флоеми і
ксилеми ще в зародку об’єднуються, утворюючи кільця (циліндри), які
перерізаються по радіусах серцевинними променями (льон, гвоздика, куколиця,
грицики, валеріана та ін.).
Первинна ксилема в таких стеблах звичайно облямовує серцену, а первинна
флоема новими гістологічними елементами відтісняється назовні і поступово
руйнується. Усі зміни, відзначені для стебел пучкової будови, стосуються також
стебел непучкової будови.
Особливістю будови стебла дводольної деревної рослини є його щорічне
потовщення завдяки життєдіяльності камбію – вторинної твірної тканини.
Внутрішню будову стебла деревної рослини добре видно на поперечному розрізі
трирічної гілки липи (рис. 9.6).
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Рис. 9.6 – Анатомічна будова стебел двосім'ядольних дерев'янистих рослин:
а – липи; б – берези; 1 – перидерма; 2 – коленхіма; 3 – корова паренхіма (2, 3 –
первинна кора); 4 – луб'яні волокна; 5 – склереїди; 6 – тонкостінний луб; 7 –
верхівка первинного серцевинного . цроменя (4–7 – вторинна кора); 8 – камбій;
9 – річне кільце вторинної ксилеми; 10 – серцевинні промені; 11 – первинна
ксилема; 12 – серцевина (4–12 – центральний осьовий циліндр)
1.Кора – зовнішній шар стебла до складу якого входить: епідерміс, корок,
луб. Епідерміс – недовговічний, складається з клітин, які швидко відмирають, та
замінюється корком. Корок – мертві клітини.
Шкірочка і корок захищають стебло від несприятливих умов, не
пропускають вони і повітря. У корковому шарі є спеціальні отвори, крізь які
проходить повітря, необхідне для дихання рослин – сочевички – у вигляді
маленьких горошків на поверхні стебла. Сочевички утворені великими клітинами
основної тканини з великими міжклітинниками.
Внутрішня частина кори – луб. Луб – сукупність різних типів тканин:
провідної (ситоподібної трубки), механічної (луб’яні волокна) та основної.
Ситовидні трубки – живі провідні клітини флоеми з’єднані за допомогою
поперечних перетинок з великою кількістю пор і нагадують сито, повздовжні
стінки потовщені, але не дерев’яніють, цитоплазма зберігається, але ядро
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руйнується. Луб’яні волокна надають стеблу міцності.
2. Камбій – розташована під корою твірна тканина. На поперечному зрізі він
має вигляд вузького кільця. Клітини камбію поділяються, утворюючи назовні
клітини кори, а всередину – клітини деревини, таким чином стебло росте в
товщину, клітини камбію постійно діють у період вегетації рослин і можуть
функціонувати протягом кількох років. Особливо інтенсивно розмножуються
клітини камбію весною. Клітин деревини утворюється значно більше, ніж клітин
кори, тому деревина займає значну частину на поперечному розрізі стебла.
3. Деревина складається з провідної тканини (судин), основної та механічної
(деревні волокна) клітини серцевинних променів.
У основній тканині (паренхімі) на зиму нагромаджуються поживні запаси
речовини. Механічна тканина служить опорою для рослини. Судини – провідна
тканина (ксилема) – довгі трубки, утворені з багатьох клітин, розміщених одна
над одною, поперечні стінки яких руйнуються. Повздовжні стінки потовщені,
цитоплазма відмирає.
4. Серцевина – центральна частина стебла, складається з великих
тонкостінних, пухко розташованих клітин, який починається від серцевини і
проходить у вигляді променя через деревину до кори, називають серцевинним
променем.
Потовщення стебла відбувається за рахунок періодичної діяльності камбію.
Клітини камбію постійно діють у період вегетації рослини і можуть
функціонувати упродовж кількох років. Особливо інтенсивно розмножуються
клітини камбію навесні, тому кора з пагонів легко знімається. Схематично процес
росту клітин камбію можна уявити так: клітина камбію росте і ділиться. З двох
нових клітин внутрішня спеціалізується і перетворюється на клітину деревини,
що прилягає до старих її елементів, а клітина камбію, відсунута назовні, зберігає
здатність до подальшого поділу (тобто залишається камбіальною). Після поділу
цієї клітини зовнішня дочірня клітина починає перетворюватися на постійну
клітину кори, а внутрішня дочірня залишається камбіальною. Ця камбіальна
клітина знову утворює клітину деревини, а далі – кори. Отже, камбій відкладає
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клітини безперервно: всередину – клітини, з яких будується деревина, назовні –
клітини, з яких будується кора. Нові клітини деревини наростають назовні, а
клітини кори – із середини. При цьому камбій кільцеподібно обхоплює деревину.
Як правило, клітини деревини утворюється значно більше, ніж клітин кори,
тому деревина займає значнішу частину на поперечному розрізі стебла. Клітини
деревини і кори, які утворилися з камбію, можуть розростатися як у
поздовжньому, так і в поперечному напрямку.
Ріст клітини камбію припиняється з настанням зимового періоду, а навесні
поновлюється. Лише у посушливих районах (саванах) рослини влітку втрачають
листя і вступають у літній період спокою. За умов вологих тропіків дія камбію не
припиняється, тому рослини там ростуть постійно.
На поперечному розрізі трирічного пагона липи видно, що деревина має
чітко виражені шари. Це річні кільця, які чітко виділяються внаслідок того, що
деревина, яка утворилась у різні пори року, має різні колір, блиск і щільність.
Весняна деревина, яка утворилася після відновлення діяльності камбію,
складається з великих клітин з тонкими оболонками. Вона зазвичай багатша на
судини та трахеїди, тому здається пухкішою і забарвлена в світліший колір.
Осіння деревина складається з більш товстостінних, але вужчих волокон і замість
елементів, які проводять воду, містить більше механічної тканини, тому здається
темнішою. Внаслідок відмінності у структурі пізня деревина функціонує
переважно як механічна тканина, а весняна проводить воду з розчиненими
мінеральними солями. Перехід від весняної деревини до осінньої відбувається
поступово, а перехід від осінньої до весняної завжди раптовий.
Ширина річних кілець залежить від виду дерева, його віку (на початку життя
рослини утворюються ширші кільця, з віком вони поступово вужчають), від умов
середовища. За шириною кілець можна прочитати історію умов життя дерева.
Література: [1, с. 124–136, 148–178; 2, 93–98; 3, с. 85–100; 5, с. 46–60, 72–
77; 6, с. 135–147; 7, с. 250–280; 10, с. 110–116; 15, с. 150–163;19, Т. 1, с. 200–220;
19, Т. 2, с. 110–116; 21, с. 164–180].
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Лекція № 10
Тема. Генеративні органи. Морфологія квітки. Суцвіття
Навчальні елементи: тичинка, покривний листок, приквітки, стебло,
пилкова трубка, халаза, зародковий мішок, порожнина зав’язі (гніздо), стінка
зав’язі, сім’яніжка, нектарник, мікропіле (пилковхід), інтегументи, яйцеклітина,
вторинне ядро, нуцелус, насінний зачаток, приймочка, стовпчик, зав’язь, маточка,
квітколоже, квітконіжка, чашолистик, пелюстка, оцвітина, пиляк, тичинкова
нитка, одно- і двостатеві, алогамні, автогамні, гідрохори, анемохори, ентомохори,
актиноморфна, зигоморфна, асиметрична квітки, моноподіальні, ботричні,
бокоцвіті, симподіальні, цимозні, китиця, колос, початок, сережка, щиток, зонтик,
головка, кошик, складний колос, волоть, складний зонтик, складний щиток,
завійка, дихазій, плейохазій.
Квітка (лат flos, грец. anthos) ‒ укорочений видозмінений пагін, всі частини
якого пристосовані до функції розмноження.
Найбільш визнаними є такі теорії походження квітки:
1) Фоліарна теорія (від лат. folium, грец. phyllon ‒ листок і arche ‒ початок,
походження) ‒ теорія, згідно з якою квітка ‒ це метаморфозований пагін, усі
частини якого (окрім квітколожа) являють собою видозмінені листки, що
пристосовані до функції розмноження.
2) Псевдантова теорія (від грец. pseudos ‒ вигадка, помилка і antos ‒ квітка) ‒
теорія, згідно якої двостатева квітка покритонасінних рослин утворилася із
сукупності роздільностатевих чоловічих і жіночих стробілів голонасінних. Згідно
з даною теорією, найпримітивнішими є родини казауринові, вербові, букові,
березові та ін., які не повинні бути в основі системи квіткових рослин. Найбільш
детально розвивав цю теорію австрійський ботанік Р.Веттштейн (1901‒1908).
3) Евантова теорія (від грец. eu ‒ добре, повністю і antos ‒ квітка) ‒ теорія,
згідно з якою квітка покритонасінних рослин являє собою видозмінений
вкорочений репродуктивний пагін з обмеженим ростом, пристосований для
виконання специфічних функцій. При цьому вважають, що квітка виникла
внаслідок перетворення ентогамного стробіла давніх голонасінних (зокрема
бенетитових) ‒ проантостробіла. Модифікація проантостробіла призвела до
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виникнення антостробіла ‒ примітивної квітки. Згідно з даною теорією
примітивними квітками є великі двостатеві квітки з спіральним розташуванням
елементів на подовженому квітколожі (наприклад, у багатьох видів родини
магнолієвих). Теорію розвинули англійські ботаніки Н. Арбер і Д. Паркін (1907).
Квітка як і всякий пагін розвивається з бруньки. У квітці утворюються спори
і гамети, відбуваються процеси запилення і запліднення. З частин квітки
розвивається плід з насіниною.
Квітка складається з наступних елементів:
1) квітконіжка (лат. pedicellus) ‒ завужена частина квітки, якою вона
прикріплюється до стебла. квітконіжка є не у всіх рослин. Якщо вона відсутня,
або дуже коротка, то такі квітки називають сидячими. Сидячі квітки
зустрічаються здебільшого, в суцвіттях таких як кошик, головка, сережка. Сидячі
квітки мають соняшник, конюшина, верба, дуб, тополя, коноплі та ін.
2) квітколоже (лат. receptaculum) ‒ верхня розширена частина квітконіжки,
на якій розташовуються чашолистки, пелюстки, тичинки і маточка (маточки).
Квітколоже буває плоске (у півонії, клена гостролистого), опукле (у жовтецю,
малини), витягнуте (у гравілату, ожини), вгнуте (у сливи, черемхи).
3) чашечка (лат. calix) ‒ сукупність чашолистків оцвітини квітки.
Розрізняють чашечку зрослолисту (наприклад, у гороху) і роздільнолисту
(наприклад, у яблуні, вишні та ін.). Із розкриванням квіток чашечка може зразу
опадати, як у маку, але в більшості рослин вона залишається на час цвітіння і
опадає одночасно з віночком. У деяких рослин, таких як яблуня, груша чашечка
залишається при плодах, а в деяких рослин вона перетворюється на придатки, які
сприяють розповсюдженню плодів ‒ гачки в череди, волосистий чубик у
кульбаби та ін.
За будовою чашечка може бути правильною, якщо вздовж неї можна
провести декілька осей симетрії і неправильною, якщо можна провести лише
одну вісь симетрії, наприклад, у дельфінію. У деяких рослин чашечка може
досягати великих розмірів і забарвленням нагалдує віночок, відрізняючись лише
формою і розташуванням (фуксія, орлики). У цих випадках вона виконує
функцію сигналізатора при запиленні комахами.
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4) чашолистки ‒ видозмінені листки, що утворюють чашечку. Чашолистки
переважно зеленого забарвлення. Анатомічна будова чашолистків схожа, як
зазначає Алєксандров В. Г., з анатомічною будовою тіньового листка, в якому не
виражена диференціація на стовпчасту і губчасту паренхіму. У деяких рослин
чашечки недорозвинені. У винограду чашолистки дуже дрібні і мають вигляд
зубчиків. Недорозвинені чашечки у валеріани, деяких складноцвітих, зонтичних.
5) віночок (лат. corolla) ‒ сукупність пелюсток подвійної оцвітини квітки.
Віночок буває вільно- і зрослопелюстковий. Серед зрослопелюсткових віночків
розрізняють: а) актиноморфні ‒ колесоподібний (картопля), блюдцеподібний
(бузок), дзвоникоподібний (дзвоники), ковпачковий (виноград), трубчастий
(серединні

квітки

соняшника);

б)

зигоморфні

‒

двогубий

(шавлія),

шпоркоподібний (льонок), язичковий (крайові квітки соняшника). Пелюстки
можуть мати різноманітну форму. У вільній пелюстці розрізняють дві частини: 1)
пластинку ‒ верхню розширену частину і 2) нігтик ‒ нижню завужену частину. У
зрослих пелюсток (наприклад, у ротиків) розрізняють три частини: 1) відгин ‒
верхня незросла частина, 2) трубочку ‒ нижня зросла в трубочку частина і 3) зів ‒
місце переходу трубочки у відгин. Віночок у більшості рослин виконує
приваблюючу функцію. Завдяки яскравому забарвленню він приваблює комах під
час цвітіння перехреснозапилювальних рослин. Віночок так само, як і чашечка
виконує захисну функцію, захищаючи тичинки і маточку (-ки) від пошкодження,
а також від несприятливих екологічних умов. після цвітіння віночок опадає.
Оцвітина (лат. periantium) ‒ сукупність видозмінених листочків у квітці, які
оточують тичинки й маточки. Розрізняють оцвітини просту і подвійну. Проста
оцвітина складається з однакових за забарвленням листочків (наприклад, у
тюльпана, конвалії, буряка та ін.). Проста оцвітина буває віночкоподібна і
чашечкоподібна.
Віночкоподібна оцвітина ‒ проста оцвітина, елементи якої в сукупності
нагадують віночок (буває у тюльпана, лілії, конвалії, анемони та ін.).
Чашечкоподібна оцвітина ‒ проста оцвітина, в якої складові частини в
сукупності нагадують чашечку (напр., у буряка, конопель, лободи та ін.).
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Подвійна оцвітина складається з чашечки та віночка (наприклад, у яблуні,
шипшини, жовтецю та ін.), а у деяких рослин оцвітина плівчаста (наприклад, у
верби) або зовсім відсутня (наприклад, в ясеня та ін.).
Залежно від наявності чи відсутності оцвітини, а також від її будови
розрізняють такі типи квіток:
1. Гомохламідна ‒ оцвітина проста, тобто листочки її майже однакові,
частіше спірально розташовані, досить велика їх кількість, чашечко- або
віночкоподібні (магнолія, куапльниця, лілія).
2. Гетерохламідна ‒ оцвітина подвійна, тобто диференційована на чашечку
та віночок (горох, яблуня).
3. Гаплохламідна, або монохламідна. Має лише одне коло листочків
оцвітини, частіше чашечковидних (кропива, буряк, в’яз та ін.).
4. Апохламідна ‒ оцвітина відсутня, квітки голі (ясен, верба, тополя,
чозенія).
Залежно від симетрії розрізняють такі типи квіток:
1) Актиноморфна (від грец. actis ‒ промінь і morphe ‒ форма) ‒ квітка, через
яку можна провести не менше двох площин симетрії (характерна для яблуні,
вишні, конвалії, льону та ін.).
2) Зигоморфна (неправильна) квітка (від грец. zygon ‒ пара і morphe ‒
форма) ‒ квітка, через яку можна провести лише одну площину симетрії,
характерна для родин бобових, губоцвітих, фіалкових та ін.
3) Асиметрична квітка (від грец. а ‒ заперечна частка і symmetria ‒
співрозмірність) ‒ квітка, через яку не можна провести жодної площини симетрії
(наприклад, квітки зозулинців, канни).
Залежно від характеру розташування елементів квітки розрізняють такі типи
квіток:
1) циклічні або колові, коли елементи квітки розташовуються колами.
Причому кількість кіл може бути різна, але не перевищує п’яти (льон, вишня,
лілія, кухіль та ін.).
2) ациклічні, коли елементит розташовуються по спіралі (магнолія, горицвіт,
купальниця).
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3) геміциклічні, коли елементи оцвітини розташовуються колами, а
андроцею та гінецею ‒ по спіралі (калюжниця, магнолія).
Залежно від статі квітки бувають:
1) тичинкові, квітки в яких генеративна сфера представлена лише тичинками
(наприклад, у кукурудзи, огірка, гарбуза, ліщини, дуба, бука та ін.).
2) маточкові, квітки в яких генеративна сфера представлена маточками
(маточкою) (наприклад, у тополі, верби, конопель, ліщини та ін.).
3) двостатеві (герамафродитні) квітки (лат. hermaphroditicus ‒ двостатевий) ‒
квітки, у яких генеративна сфера представлена і тичинками і маточками (може
бути одна маточка). Такі квітки є у яблуні, суниць, гороху, жовтецю, тюльпану...
Залежно від статі квіток рослини є:
1) Однодомні ‒ рослини, у яких чоловічі і жіночі квітки утворюються на
одній і тій же особині (наприклад, сосна, ялина, бук, дуб, ліщина, кукурудза та
ін.).
2) Дводомні ‒ рослини, у яких чоловічі і жіночі квітки утворюються на
різних особинах одного і того ж виду (наприклад, верба, тополя, чозенія,
коноплі).
3) Полігамні (гермафродитні) рослини (від грец. polys ‒ багато і gamos ‒
шлюб) багатодомні рослини ‒ рослини, на яких
поряд з двостатевими квітками є і одностатеві
квітки (наприклад, у багатьох видів родів ясен,
клен та ін.).
Діаграма квітки (грец. diagrama ‒ рисунок,
фігура) ‒ графічне зображення будови квітки за
допомогою

умовних

позначень:

позначають

дужками

з

килем,

чашолистки
пелюстки

‒

округлими дужками, тичинки і маточки формою
поперечного перерізу пиляків і зав’язей. Діаграма відображає найточніші ознаки
квітки. Дфіаграми будують так, щоб покривний листок містився внизу, а вісь
гілки, від якої відростає квітка ‒ вгорі. Крім схематичного зображення, будову
квітки можна записати формулою.
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Формула квітки (лат. formyla ‒ образ, вид, правило, формула) ‒ умовне
позначення будови квітки знаками, літерами та цифрами. Деякі з умовних
позначень:
♀ ‒ жіноча квітка (маточкова);
♂ ‒ чоловіча квітка (тичинкова);
 ‒ ٭актиноморфна квітка;
↑ ‒ зигоморфна квітка;
∞ ‒ невизначена кількість елементів квітки;
‒ квітка складається з двох частин, кожна має вертикальну вісь симетрії
(десиметричний);
‒ спіральна квітка;
— квітка циклічна асиметрична;.
K, Са (Calyx) ‒ чашечка;
Cо, С (Corolla) ‒ віночок;
P ‒ оцвітина;
G (Gynoeceum) ‒ гінецей;
А (Androeceum) ‒ андроцей.
Формула цветка лилии, тюльпана и ландыша: *P3+3 A 3+3 G(3)
* ‒ актиноморфна квітка;
P3+3 ‒ проста оцвітина, пелюстки вільні, розташовані в два кола по три
пелюстки;
A 3+3 ‒ тичинки вільні, розташовані в два кола по три тичинки;
G(3) ‒ маточка одна, утворена трьома зрослими плодолистиками (гінецей
ценокарпний), завязь верхня.
Суцвіття ‒ група квіток, розташованих на рослині в певному порядку (рис.
10.1). Усю різноманітність суцвіть поділяють на дві основні категорії:
невизначені, чи моноподіальні (ботричні, бокоцвіті) і визначені, чи симподіальні
(цимозні, верхоцвіті).
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Рис. 10.1 ‒ Суцвіття
Моноподіальні (ботричні) суцвіття формуються внаслідок невизначеного
росту центральної осі, а квітки розвиваються у висхідній послідовності. Такі
суцвіття бувають простими, коли їхні квітки кріпляться безпосередньо до осі
суцвіття, і складними, коли до осі кріпляться прості суцвіття.
Найголовніші форми простих (ботричних) суцвіть:
‒ китиця ‒ на видовженій головній осі суцвіття розміщені на деякій відстані
одна від одної (на квітконіжках) окремі квітки (черемха, гіацинт);
‒ колос ‒ на видовженій головній осі суцвіття ‒ сидячі квітки, що не мають
квітконіжок (подорожник, вербена);
‒ початок ‒ колос із потовщеною м’ясистою віссю, густо вкритою квітками
(рогіз, кукурудза, арум); початок здебільшого має покривало, утворене широким
верхівковим листком;
‒ сережка – суцвіття, що відрізняються від колоса і китиці звислою віссю
(верба, береза);
‒ щиток ‒ китиця, в якої нижні квітконіжки довші за верхні і всі квітки
розміщені на одному рівні (груша);
‒ зонтик ‒ головна вісь суцвіття така вкорочена, що здається, ніби
квітконіжки всіх квіток виходять з одного місця; майже однакової довжини
квітконіжки утворюють промені зонтика (цибуля, вишня); в основі променів
зонтика часом формується кільце приквітків, що утворюють обгортку;
‒ головка ‒ суцвіття з укороченою віссю та з тісно скупченими сидячими
або майже сидячими квітками (конюшина);
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‒ кошик ‒ головна вісь суцвіття вкорочена і розширена у вигляді кошика, на
якому розміщені квітки (соняшник).
Складні ботричні суцвіття:
‒ складний колос ‒ на видовженій головній осі суцвіття розміщені не окремі
квітки, а прості колоси (колоски), наприклад у злаків (пшениця, жито);
‒ волоть ‒ складне суцвіття, бічні гілки якого замість окремих квіток несуть
прості або розгалужені китиці (овес, просо, бузок);
‒ складний зонтик складається з простих зонтиків; відрізняється від простого
тим, що кожна його бічна гілочка закінчується не окремою квіткою, а утворює
зонтик, який зазвичай називають збнтичком (морква, петрушка);
‒ складний щиток ‒ щиток, в якого замість квіток є маленькі суцвіття ‒
щитки (горобина).
До симподіальних (цимозних) належать суцвіття, в яких перша верхівкова
квітка завершує головну вісь і далі суцвіття розвивається за рахунок бічних осей
першого, потім ‒ другого тощо порядків:
‒ завійка ‒ однобічна китиця або однобічний колос, які до розпускання
квіток і на початку цвітіння закручені спірально, верхівкою всередину
(незабудка, живокіст);
‒ звивина ‒ бічні одноквіткові осі суцвіття відходять послідовно у два
протилежні боки (гладіолус, гравілат);
‒ дихазій, або розвинене суцвіття, ‒ суцвіття, в якому вісь кожного порядку
дає дві протилежні гілки; головна вісь завершується квіткою (гвоздикові);
‒ плейохазій, або несправжній зонтик, ‒ суцвіття, в якого кожна з багатьох
осей під кінцевою квіткою утворює гілки, що її переростають (молочай).
Література: [1, с. 187–197; 3, с. 104–120; 5, с. 110–130; 10, с. 118–124; 11,
с. 201–207; 13, с. 200–202; 16, с. 244–260; 19, Т. 2, с. 150–161, с. 205–212].
Лекція № 11
Тема. Морфологія плоду, насінини, супліддя
Навчальні елементи: карпологія, перикарпій, партенокарпій, екзокарпій,
мезокарпій, ендокарпій, листянка, біб, стручок, коробочка, зернівка, сім’янка,
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горіх, дробний плід, кістянка, складні кістянки, ягода, супліддя, несправжні
плоди.
Плід ‒ це зріла зав’язь, що містить насіння ‒ зрілі насінні зачатки. Стінка
зав'язі перетворюються в оплодень, а насінні зачатки ‒ у насіння. Оплодень
захищає насіння від висихання. Справжній плід розвивається тільки з зав'язі
маточки. Плід, що утворюється з чашолистків, пелюсток квітколожа, називають
несправжнім. Так, плоди яблуні складаються переважно із розрослого м'ясистого
квітколожа, тільки серцевина яблука походить із зав'язі.
Справжні і несправжні плоди ділять на прості плоди (вишня, фінік), що
утворюються з однієї квітки з однією маточкою, і супліддя, що утворюються
внаслідок зрощення плодів багатьох квіток (суцвіть) (ананас). Зрілі насінини
прикріплюються до оплодня в тих місцях, де в зав’язі була плацента, або вільно
лежать у порожнині плоду. Максимальна кількість насінин у плоді дорівнює
кількості насінних зачатків у зав’язі, але зазвичай менше, адже не всі насінні
зачатки досягають зрілості.
Зовнішня структура плоду ‒ оплодень, чи перикарпій, ‒ стінка плоду, що
оточує насіння і утворюється з видозмінених стінок зав'язі, іноді з чашечки і
квітколожа.
У перикарпії виділяють зовнішній, середній і внутрішній шари. Зовнішню
частину складає екзокарпій. Вишня має тонку блискучу шкірочку, плоди
цитрусових ‒ жовтогарячий залозистий шар. Середній шар ‒ мезокарпій. У
вишні ‒ їстівний мезокарпій, а в цитрусових мезокарпій ‒ білуватий пухкий шар.
Внутрішня частина перикарпію ‒ ендокарпій ‒ середоплодень. У вишень ‒ тверда
кісточка, утворена склереїдами, у цитрусових ‒ основна маса плоду. Соковиті
плоди мають частіше м'ясистий мезокарпій, рідше ‒ ендокарпій.
Загальноприйнятої класифікації плодів поки немає. Численні класифікації
враховують зовнішнє розмаїття плодів, консистенцію оплодня (сухі й соковиті),
число насінин; розкривні чи нерозкривні плоди під час дозрівання, їх
еволюційний розвиток.
За еволюційно-морфологічною чи морфогенетичною класифікацією плоди
поділяють на: апокарпні, монокарпні, ценокарпні і псевдомонокарпні.
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Апокарпні плоди формуються з апокарпних квіток. Кожній окремо сидячій
маточці у вільному плоді відповідає вільний плодик. Апокарпні плоди характерні
для квіток з верхньою зав’яззю. З апокарпія розвиваються соковиті і сухі
багатолистянки (жовтецеві: купальниця, калюжниця, жовтець, лимонник), багато
горішок (горицвіт, перстачі), соковиті ‒ багато кістянка (малина, ожини),
суничина (тип соковитого багато горішка з розрослим квітколожем), цинародій
(тип соковитого багатогорішка з розрослим гіпантієм ‒ шипшина).
Монокарпії формуються з монокарпного гінецею з верхньою зав'яззю.
Основні типи: біб, однолистянка (сокирки). Соковиті боби, що не розкриваються,
у софори японської. Однокістянка ‒ однонасінний монокарпій, ендокарпій
(кісточка) якого склерифікований. Мезокарпій може бути соковитим (персик,
абрикос, вишня) чи сухим шкірястим (мигдаль).
Одногорішок

‒

однонасінний

нерозкривний

монокарпій

(родовик,

приворотень, парило).
Ценокарпний плід розвивається з ценокарпних гінецеїв, в основі ‒ складна
маточка. Ценокарпії можуть бути багато- чи одногнізді. Також можуть
утворюватися із квіток з верхньою і нижньою зав’яззю.
Сухі ценокарпні плоди бувають розкривні, нерозкривні, такі, що
розпадаються подовжньо (схізокарпїї) і поперечно (членисті).
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Морфологічні типи: ягода, коробочка, стручок, вислоплід-ник, а також
листянка (лимонник), яблуко, гарбузина, цинародій (шипшина), кістянка тощо. За
морфологічною класифікацією плоди також поділяють на соковиті і сухі.
Ягода ‒ соковитий багатонасінний плід (виноград, томати, чорниця,
журавлина); перикарпій нерозкривний, у м'якоть перикарпію занурене насіння,
рідше ‒ одна насінина (барбарис). Близькі до ягоди гарбузина і гесперидій.
Гарбузина ‒ багатонасінний плід з твердою шкіркою, м’ясистим середнім (за
рахунок розростання плаценти) і соковитим внутрішнім шарами (гарбуз, кавун,
диня); у гесперидія (помаранчі) залозистий екзокарпій, губчастий мезокарпій і
соковитий ендокарпій.
Яблуко ‒ зовнішня частина оплодня соковита, м’ясиста; внутрішня ‒
перетинчаста чи хрящувата (яблуня, груша, горобина, глід).
Помаранча

‒

оплодень

товстошкірий,

зовні залозистий,

усередині

волокнистий, ендокарпій м’ясистий (апельсин, лимон).
Кістянка ‒ усередині дерев’яниста тверда кісточка, за якою є соковитий
м'ясистий шар, а зовні щільний шар (слива, вишня, черешня, черемха).
Супліддя ‒ зрослі між собою плоди чи сукупність плодів одного суцвіття —
ананас, шовковиця, маклюра, буряк.
До сухих плодів належать:
‒ коробочка ‒ багатонасінний плід, сухий, розкривний (фіалкові, макові,
гвоздикові, дзвоникові), утворений різною кількістю плодолистиків;
‒ стручок, або стручечок ‒ двогніздий, здебільшого багатонасінний плід;
він розкривається двома стулками, між якими лишається плівчаста перегородка з
насінням (плоди хрестоцвітих);
‒ листянка ‒ сухий багатонасінний (рідше одно- чи двонасінний) плід, що
розкривається переважно по черевній стороні (купальниця, півонія);
‒ біб ‒ рідше одногніздий, зазвичай багатонасінний плід, що розкривається
двома стулками або рідше не розкривається (плоди бобу). Утворений одним
плодолистиком, відрізняється від листянки тим, що розкривається одночасно за
черевним швом й уздовж спинки (робінія, або акація біла);
‒ крилатка ‒ по краях оплодня утворюється тонка плівка у вигляді крила
(клен);
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‒ сім'янка ‒ нерозкривний плід (череда, айстра);
‒ зернівка ‒ однонасінний плід, що не розкривається, з тонким оплоднем,
який тісно прилягає до шкірки (злаки). Зернівка пшениці є не насінням, а плодом;
‒ горішок ‒ зі шкірястим чи дерев’янистим оплоднем (гірчаки, гречка);
‒ горіх ‒ з дерев’янистим оплоднем, однонасінний (ліщина, волоський
горіх).
Література: [1, с. 208–214; 3, с. 130–140; 10, с. 125–136; 11, с. 212–226; 13,
с. 206–214; 16, с. 280–300; 19, Т. 2,с. 213–232].
Тема 2.2 Лікарські рослини, фітосировина й фітопрепарати
Лекція № 12
Тема. Лікарська рослинна сировина. Лікарський засіб
Навчальні елементи: лікарські рослини, лікарська рослинна сировина,
лікарські рослинні засоби, БАР, сухий залишок, метод перколяції, метод
мацерації.
Лікарські рослини (ЛР) – рослини, що містять біологічно активні речовини
та використовуються науковою чи народною медициною з метою профілактики,
лікування або діагностики захворювання.
Лікарська рослинна сировина (ЛРС) – цілі лікарські рослини або їх частини,
що використовуються у висушеному (іноді свіжому) вигляді для отримання
лікарських речовин, лікарських засобів рослинного походження (фітопрепаратів)
та лікарських форм і дозволені до використання.
Препарати на основі рослинної сировини (лікарські рослинні засоби –
ДФУ) – виготовляються шляхом переробки рослинної сировини за допомогою
таких

процесів,

як

екстрагування,

дистиляція, віджим,

фракціонування,

концентрування або ферментація (подрібнена або порошкоподібна рослинна
сировина, настойки, екстракти, ефірні олії, відтиснені соки, ексудати).
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Лікарський засіб з рослинної сировини – лікарський засіб, який в якості
активних інгредієнтів містить виключно рослинну сировину і/або препарати на
його основі або їх поєднання.
Лікарські засоби з рослинної сировини можуть бути:
§ стандартизовані

–

визначувані

по заданому

складу

компонентів

з

терапевтичною активністю
§ квантифіковані – визначувані по заданому інтервалу вмісту компонентів або
маркерів
§ інші (решта)

– невідомі

ні

компоненти

з

відомою

терапевтичною

активністю, ні маркери.
Маркери – компоненти (групи компонентів) ЛРС, хімічний склад яких
визначений, і, які використовують з метою контролю незалежно від їхньої
терапевтичної активності.
Маркери

застосовують

для

розрахунку

кількості

рослинної

сировини/препарату в ГЛЗ.
Існують 2 категорії маркерів: активні – компоненти (групи компонентів),
сприяючі

терапевтичній

активності; аналітичні

–

компоненти

(групи

компонентів) для аналітичних цілей.
БАР – це речовини, що впливають на біологічні процеси в живому
організмі: регулюють обмін речовин, ріст, розвиток та ін. Особливість ЛЗ із
лікарських рослин полягає в тому, що їх БАР знаходяться у певному
співвідношенні, що сприяє оптимальному впливу на організм людини. Часто
рослинні

ЛЗ

містять

дуже

складне

поєднання

БАР,

при

цьому

спостерігається синергічна біологічна активність. Доведена залежність між
вмістом БАР в ЛЗ та терапевтичною активністю ЛЗ.
Лікарські рослини складаються з води та сухих речовин.
Вода – вміст в ЛР в межах 50-90 % і більше, в залежності від частини
рослини. Основна частина води знаходиться у вільному стані, і лише не більше
5% - у зв'язаному.
Сухі речовини рослин можна розділити на дві групи: органічні і мінеральні.
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Органічні речовини, що утворюються в лікарських рослинах або
виділяються ними внаслідок обміну речовин називаються метаболітами *.
Первинні метаболіти:
Білки – у рослинному організмі складають основну масу протоплазми.
Ліпіди (воски, жири, смоли) – у рослинах містяться в усіх тканинах, найбільше у
насінні та плодах.
Вуглеводи:
♦

Моносахариди

(глюкоза,

фруктоза)

–

перші

речовини,

що

синтезуються проростаючою насіниною.
♦ Олігосахариди (сахароза, мальтоза, целобіоза та ін.) – містять до 10 залишків
моносахаридів.
♦ Полісахариди (крохмаль, целюлоза) – містять більше 10 моносахаридів
Вітаміни – в ЛЗ є постійним компонентом і здатні накопичуватися в
великих кількостях.
Ферменти – біологічні каталізатори
Однокомпонентні ферменти містять лише білок.
Двокомпонентні містять білок і зв’язану з ним небілкову частину
(кофермент).
Вторинні метаболіти:
Алкалоїди – в основному їх містять листя та корені рослин.
Сапоніни – містяться тільки в надземній частині рослин.
Флавоноїди – накопичуються переважно в квітках, листках, менше в
стеблах, кореневищах, коренях.
Глікозиди – в різних частинах рослин: у наперстянці - переважно в листі, у
строфанту - в насінні, у конвалії - в траві.
Ефірні олії – знаходяться як в надземних, так і в підземних органах рослин.
Дубильні речовини – є в корі та деревені, кореневищах та листках.
Органічні кислоти – найбільш розповсюджені речовини в рослинах.
Нагромаджуються у листі, стеблах і особливо в плодах.
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Мінеральні речовини – знаходяться в клітинному соці в розчиненому стані.
Деякі з них входять до складу специфічних органічних сполук (ферментів,
гормонів, вітамінів, пігментів та ін.) і часто зумовлюють їх хімічну і біологічну
активність.
Кількісно-якісний склад діючих речовин у рослинах залежить від: умов,
у яких вони розвиваються (грунту і грунтових вод); місця зростання; пори року
та календарних термінів збору; часу

дня

чи ночі їх збору; фази

розвитку;

первинної обробки та сушіння; умов зберігання; технології виготовлення ЛЗ.
Ціла ЛРС – висушена ЛРС або невисушена ЛРС в тому вигляді, в якому і
зібрана (наприклад, шипшина собача, гіркий фенхель та солодкий фенхель, квіти
римської ромашки).
Ламана ЛРС – ЛРС, в якій крихкіші частини рослини поламані під час
сушіння, упаковування або транспортування. Прикладом такої ЛРС є листя
беладони, квітки ромашки,шишки хмелю.
Навмисне зменшена в розмірах ЛРС називається різаною ЛРС. Якщо
лікарську рослинну сировину ріжуть спеціально, щоб вона була однорідною,
наприклад, для лікарських рослинних чаїв, це — лікарський рослинний препарат.
Різана лікарська сировина певних видів може бути описана в окремій статті.
Фрагментована ЛРС – це ЛРС, розміри якої зменшені після збору для
зручності обробки, сушіння і/або упаковування: наприклад, кора хінного дерева,
ревінь, квітки пасифлори.
Екстракти – лікарські засоби рідкої (рідкі екстракти та настойки), м'якої
(густі екстракти та гемоліз) або твердої (сухі екстракти) консистенції, одержані з
лікарської рослинної сировини або тваринного матеріалу, які звичайно висушені.
Якщо лікарські засоби приготовані, з використанням екстрактів тваринного
походження, вони мають витримувати вимоги статті «Вірусна безпека».
Відомі різні типи екстрактів:
v

Стандартизовані екстракти – екстракти, в яких вміст компонентів із

відомою терапевтичною активністю регулюється в межах прийнятного допуску.
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Стандартизація досягається змішуванням екстракту з інертним матеріалом або
іншими серіями екстракту.
v

Кількісно визначені екстракти — екстракти, в яких вміст компонентів

регулюється в певних межах. Їх стандартизацію проводять, змішуючи різні серії
екстракту. Інші екстракти характеризуються за їх процесом виробництва (стан
лікарської рослинної сировини або тваринного матеріалу, що екстрагується,
розчинник, умови екстракції) та їх властивостями.
Рідкі екстракти – рідка лікарська форма, в якій, звичайно, одна частина за
масою або за об'ємом еквівалентна одній частині за масою вихідної висушеної
лікарської сировини або тваринного матеріалу. Їх стандартизують, якщо
необхідно, так, щоб вони відповідали вимогам щодо вмісту розчинника і, де
можливо, діючих речовин.
Рідкі екстракти можуть бути приготовані екстракцією лікарської рослинної
сировини або тваринного матеріалу етанолом підхожої концентрації або водою,
або розчиненням в одному із зазначених розчинників густих або сухих
екстрактів, одержаних із використанням тих самих розчинників, у тих самих
концентраціях, що і рідкі екстракти, одержані шляхом прямої екстракції. Рідкі
екстракти, якщо необхідно, фільтрують. При зберіганні можливе утворення
невеликого осаду, що допускається за умови відсутності суттєвої зміни складу.
Відносна густина. У необхідних випадках значення відносної густини
рідкого екстракту має відповідати межам, зазначеним в окремій статті.
Вміст етанолу. У спиртовмісних рідких екстрактах проводять визначення
вмісту етанолу. Вміст етанолу має відповідати межам, зазначеним в окремій
статті. Метанол і 2-пропанол. У спиртовмісних рідких екстрактах допускається
вміст не більше 0.05 % (об/об) метанолу і не більше 0.05 % (об/об) 2-пропанолу,
якщо немає інших зазначень в окремій, статті.
Сухий залишок. У необхідних випадках вміст сухого залишку рідкого
екстракту має відповідати межам, зазначеним в окремій статті, якщо необхідно, із
урахуванням вмісту використаних допоміжних речовин.
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Настойки – рідкі

лікарські

засоби,

які

звичайно

виготовляють,

використовуючи одну частину лікарської рослинної сировини або тваринного
матеріалу і 10 частин екстрагенту або одну частину лікарської рослинної
сировини або тваринного матеріалу і п'ять частин екстрагенту.
Настойки звичайно виготовляють мацерацією або перколяцією (зазначені
методи наведені нижче) використовуючи тільки етанол підхожої концентрації
для екстракції лікарської рослинної сировини або тваринного матеріалу, або
розчиненням в етанолі підхожої концентрації густих або сухих екстрактів,
одержаних із використанням тих самих розчинників, у тих самих концентраціях,
що і при приготуванні рідких екстрактів, одержаних шляхом прямої екстракції.
Настойки, якщо необхідно, фільтрують. Настойки звичайно прозорі. У процесі
зберігання допускається утворення невеликого осаду за умови відсутності
суттєвої зміни складу. Метод мацерації. Якщо немає інших зазначень, лікарську
рослинну сировину або тваринний матеріал, що екстрагують, здрібнюють до
часток певного розміру, ретельно змішують із зазначеним екстрагентом і
витримують у закритому контейнері певний час. Залишок відділяють від
екстрагенту і, якщо необхідно, віджимають. В останньому випадку обидві рідини
об'єднують. Метод перколяції. Якщо необхідно, сировину здрібнюють до часток
певного розміру, ретельно змішують із порцією зазначеного екстрагенту і
залишають на певний час. Суміш переносять у перколятор і повільно при
кімнатній температурі перколюють, стежачи за тим, щоб сировина була повністю
покрита шаром екстрагенту, що залишився. Залишок можна віджати і одержану
рідину об'єднують із перколятом.
Відносна густин. У необхідних випадках значення відносної густини
настойки має відповідати межам, зазначеним в окремій статті.
Вміст етанолу. Вміст етанолу має відповідати межам, зазначеним в окремій
статті. Метанол, ізопропанол. Не більше 0.05 % (об/об) метанолу і не більше 0.05
% (об/об) 2-пропанолу, якщо немає інших зазначень в окремій статті.
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Сухий залишок. У необхідних випадках, вміст сухого залишку настойки
має відповідати межам, зазначеним в окремій статті, якщо необхідно, з
урахуванням допоміжних речовин.
Густі екстракти — м'які лікарські форми, одержані шляхом упарювання або
часткового упарювання використовуваного екстрагенту.
Сухий залишок. Вміст сухого залишку густих екстрактів має відповідати
межам, зазначеним в окремій статті.
Сухі

екстракти

–

тверді

лікарські

форми,

одержані

видаленням

використовуваного розчинника. Втрата в масі при висушуванні або вміст води в
сухих екстрактах звичайно не перевищує 5 % (м/м).
Вода. У необхідних випадках вміст води в сухому екстракті має відповідати
межам, зазначеним в окремій статті.
Втрата в масі при висушуванні. У необхідних випадках значення втрати в
масі при висушуванні сухого екстракту має відповідати межам, зазначеним в
окремій статті.
Ефірні олії (Aetherolea) – це продукти із запахом із складним складом
компонентів, які одержані із рослинної сировини методом перегонки з водяною
парою, сухої перегонки або механічним способом без нагрівання.
При одержанні ефірної олії методом перегонки з водяною парою у
відповідному обладнанні продувають пару через сировину. Пара може
подаватися із зовнішнього джерела або утворюватися при кип’ятінні води під
сировиною, або тою, в яку занурена сировина. Водяна пара з ефірною олією
конденсуються, їх розділяють декантацією.
Метод сухої перегонки полягає в одержані ефірної олії шляхом нагрівання
стебел або кори у відповідному обладнанні при високій температурі без води чи
пари. Механічний спосіб одержання ефірних олій застосовується переважно для
цитрусових і ґрунтується на віджимі олії із оплодня.
В описі ефірної олії зазначається її зовнішній вигляд та запах.
Ідентифікують ефірні олії за газохроматографічним профілем або іншим методом
(наприклад, методом ТШХ) при його відсутності.
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Випробування на чистоту поділяються на загальні (відносна густина,
показник заломлення, оптичне обертання, жирні олії й осмолювані олії в ефірних
оліях) та додаткові (кислотне та перекисне число, температура тверднення,
сторонні ефіри в ефірних оліях, вода, залишок після випаровування ефірних олій,
розчинність ефірних олій в спирті).
Комерційна ефірна олія може бути детерпенованою (ефірна олія, з якої
повністю

або

частково

видалені

моно

терпенові

вуглеводні),десесквітерпенованою (ефірна олія, з якої повністю або частково
видалені моно- і сесквітерпенові вуглеводні),

ректифікованою

(ефірна

олія,

піддана фракційній перегонці для видалення певних компонентів або модифікації
складу), х-вільною (ефірна олія, з якої повністю або частково видалені один або
більше компонентів).
Лікарські рослинні засоби одержують із лікарської рослинної сировини за
допомогою

екстракції,

дистиляції, віджиму,

фракціонування,

очищення,

концентрування або ферментації. До них належать стовчена або подрібнена в
порошок рослинна сировина, настойки, екстракти, ефірні олії, віджаті соки й
оброблені соки рослин. Лікарські рослинні чаї мають відповідати вимогам статті
«Лікарські рослинні чаї».
Розчинні лікарські рослинні чаї складаються з порошку або гранул одного
або декількох рослинних лікарських засобів, призначених для приготування
орального розчину безпосередньо перед використанням.
Лікарські рослинні засоби являють собою цілу, різану, стовчену або
здрібнену на порошок рослинну сировину, збори, брикети, чаї, екстракти,
настойки, ефірні олії, жирні масла, віджаті соки, оброблені соки рослин, слизи,
смоли. Лікарські рослинні засоби одержують із лікарської рослинної сировини за
допомогою

екстракції,

дистиляції, віджиму,

фракціонування,

очищення,

концентрування або ферментації.
Вимоги до окремих лікарських рослинних засобів наведені також у статтях
«Екстракти», «Ефірні олії», «Рослинні жирні масла», «Лікарські рослинні чаї».
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Сировина, що використовується для приготування лікарських рослинних
засобів, має витримувати вимоги статті «Лікарські рослинна сировина».
Збори являють собою суміші декількох видів здрібненої, рідше цілої,
лікарської рослинної сировини з морфологічними ознаками, характерними для
компонентів, що входять до складу зборів і використовуються як лікарські
засоби. Збори для орального застосування аналогічні з рослинними чаями. Іноді
до них додають солі, ефірні олії.
Складові компоненти зборів мають витримувати вимоги відповідних
окремих статей на дану лікарську рослинну сировину. Сировину, що входить до
складу зборів, подрібнюють окремо. Ступінь подрібнення сировини, що входить
до складу зборів, використовуваних для приготування настоїв і відварів, має
відповідати вимогам нормативної документації на конкретний лікарський засіб.
Листя, трави та кору ріжуть; шкірясте листя перетворюють у крупний порошок;
коріння і кореневища в залежності від форми, розмірів і твердості ріжуть або
дроблять; плоди та насіння подрібнюють на млині або пропускають крізь вальці;
деяке насіння й ягоди використовують цілими; квітки та дрібні квіткові кошики
використовують цілими або подрібнюють. Компоненти, що входять до складу
збору, перемішують до одержання рівномірної суміші. Якщо до складу збору
входить сіль, із неї готують насичений розчин і обприскують ним збір при
перемішуванні, після чого висушують при температурі не вище 60 °С. Сировину,
гігроскопічну і що легко псується від зволоження, слід додавати до збору після
обприскування інших компонентів розчином солі та висушування з подальшим
перемішуванням.
Ефірну олію вносять до збору у вигляді спиртового розчину (1:10)
обприскуванням при перемішуванні. Збори ідентифікують, використовуючи їх
макроскопічні і, якщо необхідно, мікроскопічні характеристики, а також інші
необхідні випробування (наприклад, тонкошарову хроматографію).
Брикети являють собою лікарську рослинну сировину або збори спресовані
у брикети і використовуються як лікарські засоби. Вони мають витримувати
вимоги, наведені для лікарської рослинної сировини або зборів, відповідно.
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Література: [1, Т. 1, с. 93–113; 14, Ч. 2, с. 89–137; 15, с. 169–175; 17, с.
340–370].
Змістовий модуль 3. БАР рослинного походження. Класифікація
Тема 3.1. Хімічний склад лікарських рослин і класифікація лікарської
рослинної сировини
Лекція № 13
Тема. Мінливість хімічного складу лікарських рослин
Навчальні елементи: макро- і мікроелементи,

ферменти,

органічні

кислоти, білки і амінокислоти, ліпіди (жири), вуглеводи (полісахариди) і
вітаміни.
Лікарські рослини - складні за своїм хімічним складом організми. Будь-яка
рослина представляє собою складну лабораторію, в якій з вуглекислого газу, води
і неорганічних речовин, синтезується величезна кількість різних сполук. Рослини
є єдиними в природі організмами, здатними синтезувати з неорганічних речовин
органічні, необхідні для життєдіяльності людини і тварин. Інші живі організми
цієї властивості не мають.
Рослини на 70-90% складаються з води. Вода є основним внутріклітинним і
позаклітинним середовищем, в якому протікають всі біохімічні процеси.
Одночасно вона є активним учасником цих процесів і одним з джерел утворення
органічних речовин.
Для лікарської рослинної сировини присутність води небажана. Вона є добрим
середовищем для розвитку мікроорганізмів, у воді легко проходить гідроліз
біологічно активних речовин. У зв'язку з цим свіжозібрані рослини і їх частини в
науковій медицині використовують дуже обмежено.
Більшість видів лікарської рослинної сировини після збору консервують.
Основний спосіб консервації сировини - сушка. Вміст вологи в повітряно-сухій
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сировині складає 8-16%. У висушеному вигляді використовують близько 250
видів лікарської рослинної сировини.
Крім води, рослини складаються з неорганічних і органічних речовин.
На частку неорганічних (мінеральних) речовин припадає від 3 до 25% маси
сухого залишку рослин. Сума мінеральних речовин (зола) залишається після
спалювання органічної частини рослин. Рослини містять практично всі природні
елементи, причому концентрація їх в рослинах близька до змісту їх в ґрунті.
Кожний мінеральний елемент грає певну роль в обміні речовин і не може бути
замінений іншим елементом. Мінеральні елементи впливають практично на все
фізіологічні процеси, що відбуваються в рослинах: дихання, ріст, розвиток,
фотосинтез і т.д.
Неорганічні речовини часто містяться в рослинах у вигляді комплексів з
органічними сполуками. Наприклад, кремнієва кислота в траві хвоща польового
знаходиться в зв'язаній з органічними сполуками розчинній формі. Наприклад,
магній входить до складу хлорофілу.
По кількісному вмісту в рослинах розрізняють макро- і мікроелементи.
До макроелементів відносяться метали - калій (К), кальцій (Са), магній (Mg),
натрій (Na), і неметали, - кремній (Si), сірка (S), фосфор (Р), хлор (Сl). Вміст їх не
менш 0,01%.
Деякі з макроелементів беруть участь у фармакологічному ефекті лікарської
рослинної сировини.
До мікроелементів відносяться залізо (Fe), мідь (Сі), марганець (Мn), кобальт
(Со), цинк (Zn), алюміній (Аl), молібден (Мо), хром (Сг), золото (Аu), ртуть (Hg),
свинець (Рb), срібло (Ag), йод (J), бір (В) і ін. Вміст їх незначний і звичайно не
перевищує 0,001%.
Окремі

мікроелементи

також

визначають

фармакологічну

активність

лікарської рослинної сировини. Наприклад:
- ламінарія (бурі водорості накопичують йод) використовують при лікуванні
хворих із захворюваннями щитовидної залози;
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- сировина кропиви, деревію, багату Са і Mg, використовують при лікуванні
хворих з внутрішніми кровотечами;
Сума неорганічних речовин рослин як лікарський засіб в науковій медицині не
використовується, але застосовується в народній медицині.
Основну масу сухого залишку рослин складають органічні речовини. Серед
них розрізняють речовини первинного синтезу і речовини вторинного синтезу.
Речовини первинного синтезу утворюються в процесі асиміляції, тобто
перетворення речовин, що поступають в організм ззовні. До речовин первинного
синтезу відносять амінокислоти, білки, ліпіди, вуглеводи, ферменти, вітаміни і
органічні кислоти.
Ліпіди (жири), вуглеводи (полісахариди) і вітаміни широко використовуються
в медичній практиці. Амінокислоти необхідні для підтримки життя тварин і
людини і поступають в їх організм тільки з рослин.
Білки, разом з ліпідами і вуглеводами, складають структуру клітин і тканин
рослинного організму, беруть участь в процесах біосинтезу, є ефективним
енергетичним матеріалом.
Білки і амінокислоти лікарських рослин надають неспецифічну сприятливу
дію на організм хворого. Вони впливають на синтез білків, створюють умови для
посиленого синтезу імунних тіл, що приводить до підвищення захисних сил
організму.
Ферменти займають особливе місце серед білків. Роль ферментів в рослинах
специфічна - вони є каталізаторами більшості хімічних реакцій.
Органічні кислоти є фармакологічно активними речовинами і беруть участь в
сумарному ефекті препаратів і лікарських форм рослин:
Речовини

вторинного синтезу утворюються

в

рослинах

в

результаті

дисиміляції. Дисиміляція - процес розпаду речовин первинного синтезу до більш
простих речовин, що супроводиться виділенням енергії. З цих простих речовин з
витратою енергії, що виділилася, утворюються речовини вторинного синтезу.
Наприклад, глюкоза (речовина первинного синтезу) розпадається до оцтової
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кислоти, з якої синтезується мевалонова кислота і через ряд проміжних
продуктів, - все терпени.
До речовин вторинного синтезу відносяться такі, біосинтез яких відбувається:
- шикіматним шляхом (фенольні сполуки: кумарини, хромони, ксантони,
антраценпохідні, флавоноїди, лігнани, дубильні речовини);
- через мевалонову кислоту (терпеноїди: складові ефірних олій, іридоїди,
кардіостероїди, сапогеніни, стероїдні і дитерпенові алкалоїди);
- із амінокислот (алкалоїди).
Всі вони беруть участь в обміні речовин і виконують визначені важливі для
рослин функції.
Речовини вторинного синтезу застосовуються в медичній практиці значно
частіше і ширше, ніж речовини первинного синтезу (характеристика цих груп
речовин дана у відповідних темах).
Речовини первинного синтезу містять всі рослини, речовини вторинного синтезу
накопичують рослини окремих видів, родів, родин.
До лікарських рослин відносять лише ті рослини, які вибірково накопичують
біологічно активні речовини з вираженою фармакологічною активністю, діють на
організм людини і тварин і використовуються для заготівлі лікарської рослинної
сировини, яку вживають з лікувальною метою.
Біологічно активні речовини лікарських рослин і супутні та баластні речовини
При застосуванні рослин як лікарських засобів на організм людини діє
складний комплекс мінеральних речовин і органічних сполук первинного і
вторинного синтезу. В цьому комплексі розрізняють біологічно активні речовини
і супутні та баластні речовини.
Біологічно

активні

речовини

(БАР) рослин

проявляють

виражену

фармакологічну активність (їх ще називають діючими речовинами). До БАР
відносяться як речовини первинного синтезу (вітаміни, ліпіди, вуглеводи), так і
переважно, речовини вторинного синтезу (ефірні олії, гіркоти, серцеві глікозиди,
сапоніни, алкалоїди, кумарини, хропони, лігнани, флавоноїди, дубильні речовини
і т.д.).
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Супутні речовини можуть бути корисними і шкідливими (небажаними).
Корисні супутні речовини (вітаміни, органічні кислоти, мінеральні речовини,
цукор і др.) сприятливо діють на організм.
Прикладами небажаних супутніх речовин можуть служити:
- смолянисті речовини в листках сени.
Баластними прийнято

називати фармакологічно індиферентні

речовини,

присутність яких не відображається на дії БАР.
Розподіл речовин, що містяться в рослинах, на біологічно активні, супутні і
баластні достатньо умовний. Одна і та ж група речовин в різних рослинах може
грати роль або БАР, або супутніх речовин.
У лікарських рослинах міститься, як правило, не одна, а декілька груп БАР.
Тому так часто використовують препарати екстракцій з лікарської рослинної
сировини - настої, відвари, настоянки, екстракти. При цьому БАР рослин разом
беруть участь у фармакологічному ефекті.
Література: [7, с. 18–30; 10, с. 50–60; 16, с. 454–489; 29, с. 154–196].
Тема 3.2 Органiчнi сполуки рослин
Лекція № 14
Тема. Алкалоїди, флаваноїди
Навчальні елеенти: істинні алкалоїди, протоалкалоїди, псевдоалкалоїди ,
алкалоїди, рослини-алкалоїдоноси.
Алкалоїди - це

група

органічних

азотвмісних

речовин,

переважно

рослинного походження, що мають лужний характер та високий фізіологічний
вплив на організм людини і тварин.
Термін „алкалоїди” запропонував хімік-фармацевт В. Мейснер (W. Meissner)
у 1819 p. Назва походить від двох слів: арабського alkali - луг і грецк. eіdos вигляд, буквально - подібні до лугів. Вперше алкалоїд морфін виділено з опію на
початку XIX ст.
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Алкалоїди утворюються внаслідок вторинного обміну речовин. Всі вони
містять азот, частіше у складі гетероциклічного кільця.
Присвоюючи назву алкалоїду, використовують видову або родову назву
рослин-алкалоїдоносів

з

доданням

суфікса

з Atropa belladonna, стрихнін

«ін»,

наприклад,

атропін

з Strychnos nих vomica, кокаїн

-

Erythroxylon coca. Іноді до назви алкалоїду додають префікс, щоб позначити
інший алкалоїд з того ж рослинного джерела.
Класифікації анкалоїдів базуються на різних принципах. До останнього часу
серед фахівців поширена модифікація класифікації О. П. Орєхова, заснована на
побудові вуглецево-азотного скелета. Виділяють основні типи алкалоїдів, що
містять азот за межами кільця або у складі гетероциклу: 1) піролідину; 2)
піперидину; 3) піридину; 4) піролізидину; 5) хінолізидину; 6) хіноліну; 7)
ізохіноліну; 8) хіназоліну; 9) індолу: 10) дигідроіндолу, або беталаїну; 11)
імідазолу; 12)

акридину;

13)

пурину; 14) ізопреноїдні алкалоїди,

або

псевдоалкалоїди; 15) екзоциклічні алкалоїди, або протоалкалоїди.
Алкалоїди

ще

систематизують

за

ботанічним

або

філогенетичним

принципом, поєднуючи в одну групу всі сполуки, що виділені з рослин одного
ролу (наприклад, алкалоїд іпекакуани, колхіцинові алкалоїди, алкалоїди
секурінеги тощо). Рослини, що близько розташовані в ботанічній систематиці,
містять, як правило, близькі за будовою алкалоїди, утворюючи природну групу.
Це

спостерігається

в

ряді

рослин

Аросупасеае, Papaveraceae. Філогенетичний

принцип

з

родин Solanaceae,
пошуку

фізіологічно

активних речовин допоміг О. П. Орєхову та його учням виявити понад 100 нових
алкалоїдоносних рослин у флорі тоді ще СРСР.
Іноді алкалоїди поєднують за фармакологічними властивостями: алкалоїди наркотичні анальгетики, м-холінолітики, алкалоїди, що збуджують ЦНС, та ін.
При розгляді алкалоів у курсі фармакогнозії використовується класифікація,
яка бере до уваги шлях біосинтезу і відповідно до цього розподіляє їх на три
групи:
128

істинні алкалоїди, що мають гетероциклічні кільця і біосинтетично походять
з алкалоїдогенних амінокислот, або з кислоти нікотинової чи антранілової;
протоалкалоїди, що містять азот не у складі гетероциклів, але утворюються з
амінокислот;
псевдоалкалоїди (ізопреноїдні алкалоїди), що утворюються без участі
амінокислог і об'єднуються в групу незалежно від наявності гетероциклу
(практично всі псевдоалкалоїди мають терпеноїдне походження).
Література: [9, с. 27–90; 13, с. 169-175; 14, Ч. 1, с. 76-89; 15, с. 356-542; 16,
с. 320-960; 17, с. 180-340; 18, с. 230-476; 19, с. 120-265; 29, с. 320-379].
Лекція № 15
Тема. Флавоноїди, глікозиди
Навчальні елементи: лейкоантоціанідини, флаванони, ізофлавони, аурони,
флаваноли, балкони, катехіни, глікозиди, глюкозиди.
Флавоноїди — кристалічні сполуки з певною температурою плавлення.
Катехіни, ізофлавони, флаванони, лейкоантоціанідини — безбарвні; флавони,
флаваноли, халкони, аурони — жовті або оранжеві. Антоціанідини змінюють свій
колір залежно від рН-середовища: у кислому мають червоний або рожевий, а в
лужному — синій або блакитний.
Аглікони флавоноїдів розчиняються у діетиловому ефірі, ацетоні, спиртах,
але нерозчинні у воді, а їх глікозиди розчиняються у розведених спиртах, гарячій
воді, однак нерозчинні в діетиловому ефірі, хлороформі, бензолі тощо.
Катехіни оптично активні.
Флавоноїди мають широкий спектр біологічної дії: вони беруть участь в
окислювально-відновлювальних процесах, виконуючи антиоксидантні функції;
поглинають УФ-світло; запобігають руйнуванню хлорофілу тощо. Проявляють Рвітамінну активність, жовчогінну, спазмолітичну, діуретичну, гіпоазотемічну,
гіпоглікемічну, седативну, естрогенну та інші види фармакологічної дії.
Флавоноїди рідко зустрічаються у вигляді агліконів. Більшість флавоноїдів
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представлені глікозидами.
Глікозиди - це природні вуглеводовмісні речовини, в яких глікозильна
частина молекули (циклічна форма цукрів) з'єднана з органічним радикалом, який
не є цукром (аглікон або генін).
За природою цукрової частини глікозиди ділять на дві групи: піранозиди й
фуранозиди. Розрізняють також α- і β-глiкoзиди залежно від конфігурації
вуглеводу, з'єднаного з агліконом. Цукрова частина молекули може містити один
або декілька з'єднаних між собою цукрів (моносахариди, дисахариди і т.д.).
Глюкозиди – глікозиди, які містять глюкозу. Пентозиди – глікозиди пентоз,
гексозиди – глікозиди гексоз, біозиди – глікозиди дисахаридів.
Зв'язок цукрового залишку з геніном здійснюється або через Оксиген (Оглікозиди), або через Нітроген (N-глікозиди: АТФ, антибіотики-аміноглікозиди),
або через Сульфур (тіоглікозиди: сінигрин з гірчиці).
Література: [9, с. 27–90; 13, с. 169-175; 14, Ч. 1, с. 76-89; 15, с. 356-542; 16,
с. 320-960; 17, с. 180-340; 18, с. 230-476; 19, с. 120-265; 29, с. 320-379].
Лекція № 16
Тема. Ефірні олії
Навчальні елементи: гуморальний шлях, ароматичний вплив, нервоворефлекторний шлях.
Ефірні

олії -багатокомпонентні

органічні

сполуки

терпенів,

спиртів,

альдегідів, кетонів та інших вуглеводнів, які виробляються ефіроолійними
рослинами.
Ефірна олія-це ароматична есенція,що утворюється і накопичується в
ефіроолійних залозах усієї рослини або окремих її частин.
Ефірні олії-це пахучі речовини,які виробляються ефіроолійними рослинами і
обумовлюють їх запах і практичну цінність Ефірні олії утворюються і
накопичуються в ефіроолійних залозах усієї рослини чи в окремих частинах:
у листі-меліса,шавлія,евкаліпт,розмарин,лемонграс,герань,м'ята,петигрейн;
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у плодах-тмин, фенхель, кардамон, коріандр, аніс, кріп, ажгон;
у шкірці плодів - помаранч, лимон, грейпфрут та інші цитрусові;
у корі-коричне дерево;
у деревині-кедр,сандал,ялівець,камфорне дерево;
у корінні-валеріана, дягіль, петрушка, ветиверія, імбир, ірис, дудник, аір;
у квітах-жасмин, ромашка, троянда, лілія, нарцис, гіацинт, фіалка
духмяна,біла акація,квіти апельсину;
у бруньках-тополя, береза, гвоздика;
у смолі-мирра, сосна, стираксове дерево
Ефірні олії можуть накопичуватися в спеціальних структурах на поверхні
рослинних частин (залозисті волосинки різних типів, ефіроолійні залозки,
залозисті плями) або всередині рослин (секреторні клітини, секреторні ходи і
канальці).
В класичній ароматерапії ефірні олії потрапляють в організм двома шляхами
Перший шлях вплив летких фракцій ефірних олій на дихальну систему .При
цьому

відбувається

як прямий вплив компонентів ефірних олій на слизову

оболонкуноса,трахеї,бронхів і альвеол,так і опосередкований- загальний

вплив

на організм по нервово-рефлекторному і гуморальному шляху.
Нервово-рефлекторний шлях передачі починається нервовими рецепторами
носових

ходів,які сприймають аромат і

в центральнунервову
нервової

передають отриману інформацію

систему, досягаючи нюхового мозку.

системи відображаються

Зміни центральної

на стані і функціях всіх основних органів

і систем: дихання,травлення, кровообігу, обміну речовин. Крім того безпосередн
я близькість нюхового мозку до лімбічного мозку і гіпоталамусу, який відповідає
за емоції, впливає нанастрій людини, дає емоційне забарвлення ароматам, які вди
хаються.
Гуморальний шлях ароматичного впливу на організм здійснюється завдяки з
начній сітці капілярів дихальних шляхів і альвеол легень. Це забезпечує швидкев
смоктування ароматичних речовин в незміненому вигляді, на відміну від настоїв і
відварів рослин, на які впливає слина, шлункові і кишкові соки. Доведено, що дія
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речовин, які поступають в кров через дихальні шляхи, проявляється в 20 разів шв
идше в порівнянні з прийомом в середину у вигляді настоїв і відварів.
Вплив ефірних олій на дихальну систему досягається вдиханням ароматизованог
о повітря в природних умовах (прогулянки по лісу, парку) і при цілеспрямованійа
роматизації повітря у приміщеннях (аромалампи, пульверизатори, ароматизатори,
інгалятори, нанесення ефірних олій на одяг, аксесуари, настільну лампу, камін).
Другий шлях проникнення ефірних олій в організм людини - при прямому
контакті з шкірою чи слизовими оболонками, так званий транскутанний шляхпро
никнення. Він здійснюється завдяки великій проникаючій здатності ефірних олій
під час застосування ростирань кремів, мазей, аплікацій, компресів, загальних імі
сцевих ванн. При цьому здійснюється як пряма місцева дія, так і загальна: нервов
о-рефлекторна і гуморальна через капіляри кровоносної і лімфатичної системи,
шкіри,

слизових

оболонок. Хімічні складники ефірних

олій активно

включаються в обмін речовин в якості природних ланок біологічних і фізичних
процесів, в синтез ферментів, вітамінів, гормонів і інших біологічно активних
речовин, підвищуючи таким чином адаптаційні можливості організму і його
резистентність.
Крім того, ефірні олії вводяться в організм шляхом внутрішнього введення у
вигляді таблеток, капсул, порошків, драже, з чаєм, молоком, медом.
Література: [9, с. 27–90; 13, с. 169-175; 14, Ч. 1, с. 76-89; 15, с. 356-542; 16,
с. 320-960; 17, с. 180-340; 18, с. 230-476; 19, с. 120-265; 29, с. 320-379].
Лекція № 17
Тема. Вітаміни
Навчальні
ретиноли,

елементи:

нафтохінони,

аліфатичні,

токофероли,

аліфатичні
піридоксин,

ненасичені
рибофлавін,

кислоти,
тіамін,

ціанокобаламін, фолієва кислота.
Вітаміни - органічні речовини рослинного, рідше тваринного походження,
різноманітної хімічної структури, в малих дозах необхідні для нормальної
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життєдіяльності організму. Часто вітаміни входять до складу ферментів, тобто
біологічних каталізаторів процесів живої клітини.
Вітаміни частіше синтезуються в рослинних клітинах надземних частин - в
листках, стеблах, квітках. У корінні і клітинах камбію вітаміни не утворюються,
хоча можуть в них накопичуватися (цибуля, часник, морква, картопля). Сприяють
накопиченню вітамінів загальновідомі природні чинники. Проте найбільш
важливими є багаті енергією промені сонця. Деякі вітаміни синтезуються
мікрофлорою кишечника, а вітаміни групи D - навіть шкірою людини.
Розчинні вітаміни в клітинному соці беруть участь в обміні речовин. Частіше
зустрічаються вітаміни у вищих рослинах, хоча їх містять навіть дріжджові
гриби.
Способи отримання. Зазвичай вітаміни витягують з сировини відповідним
розчинником. У воді розчиннні вітаміни В, С, Р, РР, в жирах - А, D, Е, К.
Отримують

вітаміни

також

лабораторним

мікробіологічним

способом.

Запроваджується хімічний синтез.
Фізичні властивості. В чистому вигляді вітаміни - кристалічні речовини або
рідини білого, жовтого, оранжевого або червоного кольору, що мають
специфічний смак, без характерного запаху.
Класифікація. На підставі хімічної будови вітаміни об'єднані в чотири групи.
1. Аліфатичні:
а) похідні лактонів ненасичених поліоксикарбонових кислот (аскорбінова кислота
- вітамін С);
б)

аліфатичні

ненасичені

кислоти

(високоненасичені жирні

кислоти

типу лінолевої та ліноленової - вітамін F).
2. Аліциклічні:
а) ретиноли (циклогексенові з'єднання - вітаміну A або каротиноїди).
3. Ароматичні:
а) нафтохінони (вітаміни групи K).
4. Гетероциклічні:
133

по

токофероли - вітамін Е; біофлавоноїди - вітамін Р; нікотинова кислота вітамін РР;
піридоксин -

вітамін

В6;

тіамін

-

вітамін

B1; фолієва кислота

-

вітамін Вс; рибофлавін - вітамін В2; ціанокобаламін - вітамін B12
Заготівка. Збирають

сировину

у

фазі

максимального

накопичення

переважаючого вітаміну. Сировину заготовлюють в суху погоду, сушать в день
збору. Вітаміни - відносно стійкі сполуки і сушка допускається при температурі
70-90°С.
Зберігання. У сухому, добре провітрюваному приміщенні, оберігаючи від дії
чинників навколишнього середовища і шкідників.
Застосування. Гіповітаміноз пов'язаний з порушенням обміну речовин при
важких захворюваннях печінки, шлунку, кишечника, вагітності, надмірно
швидкому зростанні і інше. Наступає ендогенний патологічний гіповітаміноз
навіть при повноцінному харчуванні. При цьому необхідна замісна (що
заповнює) вітамінотерапія. Не менш важлива медикаментозна терапія різних
захворювань

вітамінними

лікарськими

препаратами.

У

медичній

і

фармацевтичній практиці широко застосовують вітамінну рослинну сировину,
настоянки, чай, екстракти. Особливо ефективні вітаміни в чистому вигляді і
полівітамінні комплекси, вітамінізовані соки, дитяче вітамінізоване харчування.
Література: [9, с. 27–90; 13, с. 169-175; 14, Ч. 1, с. 76-89; 15, с. 356-542; 16,
с. 320-960; 17, с. 180-340; 18, с. 230-476; 19, с. 120-265; 29, с. 320-379].
Тема 3.3 Бiологiчно активнi харчові добавки
Лекція №18
Тема. Харчові добавки з лікарської рослинної сировини. Безпека та
ефективність харчових добавок. Лікарські рослини та сировина, які
використовують у виробництві БАД та СХП
Навчальні елементи: біологічно активні харчові добавки, нутрицевтики та
парафармацевтики, продукти бджільництва.
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Біологічно активні харчові добавки з лікарської рослинної сировини — це
продукти рослинного походження, які вживають із метою надання раціону
лікувальних або лікувально-профілактич- них властивостей. Усі БАДи поділяють
на дві великі групи — нутрицевтики та парафармацевтики.
Нутрицевтики — БАДи, що містять вітаміни, мінерали, амінокислоти,
жирні кислоти, фосфоліпіди, харчові волокна й інші компоненти, призначені для
корекції харчування. їх основне призначення — корекція харчування та
біологічна терапія.
Парафармацевтики — БАДи, що містять продукти бджільництва, речовини
рослинного і тваринного біосинтезу та інші, що призначені для підвищення
адаптаційних
навколишнього

можливостей
середовища,

організму
а

також

до

дії

після

несприятливих
перенесених

факторів

інфекційних

захворювань, променевої та хіміотерапії, вживання антибіотиків, а також у разі
порушень діяльності серцево-судинної, травної, імунної та інших систем.
Парафармацевтики

можна

комбінувати

з

нутрицевтиками,

лікарськими

препаратами, а також використовувати як монотерапію.
Основні рекомендації до застосування БАД.
1. Застосовуючи БАДи з метою профілактики, слід віддавати перевагу
нутрицевтикам. При цьому треба врахувати, як харчується людина, її вік, фізичну
активність. Краще приймати нутрицевтики тривалими курсами. Населенню
України ліпше застосовувати нутрицевтики в зимово-весняний період, коли
збільшується частота гострих респіраторних захворювань, а в продуктах
знижується вміст вітамінів.
2. За наявності захворювань, а також для профілактики порушень обміну
речовин у групах підвищеного ризику варто розробляти програми застосування
БАД, котрі діють при різних станах хвороби, зокрема в період загострення та на
стадії ремісії. У період загострення захворювання БАДи комбінують із
відповідними

лікарськими

препаратами,

парафармацевтиками,

а

також

збільшують дозу нутрицевтиків. У період ремісії хвороби, а також з метою
профілактики застосовують невеликі дози нутрицевтиків і парафармацевтиків,
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визначають найоптимальніші терміни їх приймання.
3. Хворим із невстановленим діагнозом БАДи можна призначити лише
після

всебічного

обстеження

і

консультації

відповідного

фахівця.

Дистриб'юторам, навіть якщо вони мають медичну освіту, не слід орієнтуватися
лише на власний досвід і знання, оскільки у разі захворювання потрібно
обстежити хворого, а потім його лікувати. Особливо обережно слід призначати
БАДи вагітним, дітям, а також хворим на тяжкі органічні захворювання.
Обережно слід призначати БАДи, що містять великі дози вітамінів і мінералів, а
також екстракти і порошки невідомих рослин. Варто пам'ятати про те, що
головним призначенням БАДів є корекція харчування, профілактика захворювань
та їх рецидивів.
Література: [9, с. 27–90; 13, с. 169–175; 15, с. 420–503].
Змістовий модуль 4. Основи фармакогнозії
Тема 4.1 Основи заготівельних процесів
Лекція №19
Тема. Загальні правила збирання ЛРС. Охорона праці при заготівлі
отруйної

ЛРС.

Сушіння,

стандартизація,

пакування,

маркування,

транспортування ЛРС”
Навчальні елементи: цвітіння, сушіння, збирання, пакування, маркування.
ЛРС збирають під час максимального накопичення діючих речовин. Фазу
вегетації

та

термін

збирання

встановлюють

експериментально,

вивчаючи динаміку накопичення БАР. Крім того, існують загальні правила й
обмеження: надземні частини ЛР (листя, квітки, трава, плоди) збирають у суху
погоду, після того, як обсохне ранкова роса і до появи вечірньої; підземні
органи — протягом усього дня. Зважаючи на зростання рівня забрудненості
довкілля, встановлюється більш жорсткий контроль умов заготівлі з метою
отримання

споживачами

екологічно
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чистої

ЛРС. Заборонено

збирати сировину на звалищах, смітниках, на полях і біля них, де проводяться
обробки

сільськогосподарських

нафтопроводів,

уздовж

рослин

залізничних

колій,

отрутохімікатами,
на територіях,

поблизу

забруднених

шкідливими виробничими відходами хімічних заводів, радіонуклідами, важкими
металами, вздовж доріг з інтенсивним рухом автотранспорту у зв’язку з
високою концентрацією відпрацьованих газів у повітрі; непридатні для збирання
рослини з підвищеним вмістом нітратів. Збирають сировину лише із здорових,
добре розвинутих рослин, не пошкоджених комахами і мікроорганізмами.
Траву збирають під час або на початку цвітіння. Для поновлення зарості
залишають на 1 м2 декілька розвинених рослин. Перед сушінням із зібраної
сировини видаляють сторонні домішки, здерев’янілі й товсті стеблові частини.
Плоди, насіння заготовляють достиглими. Зазвичай скошують надземну
частину рослини, сушать і обмолочують. Соковиті плоди знімають вручну, без
плодоніжок, не порушуючи цілісності оболонки.
Корені, кореневища й інші підземні органи заготовляють зазвичай восени,
рідше — навесні, до початку вегетації. Викопують лопатами, вилами. Повзучі
кореневища (аїр) виривають руками чи гачками.
Бруньки заготовляють протягом зими і рано навесні, коли вони ще
не рушили в ріст. Після підсушування на холоді з березових мітел обмолочують
бруньки. Соснові бруньки зрізають з гілок у місцях санітарних вирубок.
Забороняється заготівля бруньок без дозволу лісоохоронних організацій, поблизу
населених пунктів, у паркових зонах, зонах відпочинку.
Кору збирають під час сокоруху, до розпускання листя (квітень–початок
травня). На молодих гілках і стовбурах після очищення від лишайників ножем
роблять

кільцеві

надрізи

на відстані

20–30 см,

з’єднують

одним-двома

поздовжніми надрізами, кінчиком ножа чи дерев’яною лопаткою відділяють
жолобоподібні частини. Перед сушінням видаляють сторонні домішки, шматки
кори, товщі допустимих розмірів.
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Листя збирають, коли воно повністю сформувалось, зазвичай у фазі
бутонізації та цвітіння рослини (його зрізають чи обережно обривають).
Не можна збирати все листя, частину слід залишати, щоб рослина не загинула.
Квіти обривають руками чи спеціальними совками (ромашка аптечна)
на початку чи під час повного цвітіння. Відразу після збору видаляють інші
частини рослини, також пошкоджені комахами і мікроорганізмами. Потім
відділяють залишки стебел, прикореневих листків, відмерлі залишки коренів
і кореневищ,
проточній

струшують

воді,

землю. Більшість коренів

склавши

в плетену

корзину,

промивають

у холодній

не допускаючи

тривалого

перебування у воді. Найкраща тара для перенесення сировини до місця
сушіння — корзини, дерев’яні ящики чи мішки з тканини. Сировину в тарі слід
розпушити й протягом 2–3 год доставити до місця сушіння чи розкласти в затінку
на тканині, брезенті. Перед сушінням видаляють сторонні домішки. Органічні
домішки у ЛРС — це сторонні органи цільової рослини, які не вважаються
лікарськими, або сторонні частки рослинного походження, які не мають
відношення до цільової рослини. До мінеральних сторонніх часток належать
камінчики, пісок, земля, глина тощо.
Література: [7, с. 18–30; 9, с. 22–27; 18, с. 430–380; 29, с. 50–60].
Тема 4.2 Аналіз ЛРС. Стандартизація сировини
Лекція №20
Тема. Аналітична нормативна документація. Охорона праці при
проведенні аналізу ЛРС
Навчальні елементи: сировинна база, імпортована сировина
Сировинну базу в Україні становлять дикорослі лікарські рослини, рослини,
що

культивуються,

та

імпортована

сировина.

ЛРС

використовується підприємствами фармацевтичної, харчової, лікеро-горілчаної,
парфумерно-косметичної

галузі.

Споживачі
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укладають

прямі

угоди

із

заготовельними

конторами

Укрспоживспілки,

фермерами,

держгоспами,

окремими підприємцями, приватними заготовельниками, проводять авансування
під заготівлю й вирощування ЛР за рахунок коштів підприємств-виробників
фітопрепаратів,

фітосубстанцій

або

БАДів.

При багатьох

держгоспах

консорціуму Укрфітотерапія створені пункти із заготівлі сировини дикорослих
ЛР.

Імпортну сировину закупають

за контрактами з країнами близького

і далекого зарубіжжя: Росією, Молдовою, Таджикистаном, Індією та ін. За часів
СРСР створено й затверджено міжвідомчою комісією при Всесоюзному інституті
лікарських рослин (ВІЛР) понад 120 інструкцій із заготівлі й сушіння ЛРС, які
розроблялися з урахуванням динаміки змін БАР під час вегетації кожної рослини.
В інструкціях зазначається оптимальний період заготівлі сировини, надаються
відомості з можливих домішок рослин, які мають зовнішній вигляд, подібний
до ЛР, містяться режими природного або штучного сушіння, правила пакування й
зберігання, гарантується висока якість ЛРС згідно з нормативною документацією.
Крім того, є загальні правила із заготівлі сировини різних морфологічних груп й
індивідуальні інструкції для конкретної ЛР.
Деякі види дикорослих лікарських рослин являють собою єдине джерело
сировини, бо культуру їх поки що не налагоджено. Це горицвіт весняний,
конвалія звичайна, мучниця, брусниця, бобівник, аїр, глечики жовті, а також
дерева та кущі, культивування яких з економічної точки зору недоцільне.
Іншим джерелом сировини є вирощувані лікарські рослини, серед яких
виділяють такі категорії: рослини, що відомі лише в культурі і в дикому стані не
зустрічаються (м’ята перцева, мак снотворний — сорт олійний); інтродуковані
іноземні рослини (шавлія лікарська, чебрець звичайний, наперстянка пурпурова
тощо); рослини, що зустрічаються в природі, але не задовольняють потребу в них
(валеріана лікарська, оман високий, беладона
звичайна, спориння, вовчуг польовий, шипшина травнева, женьшень, обліпиха
крушиновидна, алтея лікарська тощо); сировина, що постачається сільським
господарством (насіння льону, гарбуза, мигдалю, гірчиці та ін.); сировина рослин
переважно тропічного клімату, яку закуповують за кордоном (насіння строфанта,
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блювотного горіха, какао, кола, корінь раувольфії, ревеню, листя касії, а також
пряності: кориця, гвоздика,імбір тощо). Поряд із імпортом Україна експортує в
інші держави деякі види ЛРС (квітки підбілу звичайного, насіння гарбуза тощо).
Лікарські рослини, а відтак і рослинна сировина — незамінне, багатюще,
розмаїте,

невичерпне

спрямованості:

джерело

одержання

серцево-судинної,

лікарських

препаратів

капілярозміцнюючої,

різної

жовчогінної,

противиразкової тощо. При цьому слід наголосити, що промислове отримання
серцевих глікозидів, а також ряду флавоноїдів, антрахінонів, кумаринів,
алкалоїдів, як і ефірних олій, можливе лише шляхом виділення їх із рослинної
сировини. Так, із дозволених для застосування в медичній практиці і
промислового виробництва лікарських засобів, включених до Державного
реєстру, близько 40 % — ліки рослинного походження. Препарати із рослинної
сировини є основними засобами для лікування багатьох захворювань. Від усієї
сукупності

ліків

на

препарати

рослинного

походження

для

лікування

серцевосудинної системи припадає 90 %, для лікування гінекологічних
захворювань — 80 %, захворювань дихальних шляхів — 79 %, а захворювань
печінки і шлунково-кишкового тракту — близько 70 %. Деякі сполуки, одержані
із рослин, з лікувальною метою безпосередньо не застосовуються, а стають
початковим матеріалом для синтезу ефективних речовин (глюкоалкалоїди
часточкового пасльону і стероїдні сапоніни агави і юкки — для синтезу
кортизону, алкалоїд жовтозілля плосколистого сенецифілін — для синтезу
диплацину).
Рослинна сировина, а також ефірні та жирні олії, використовуються не
лише фармацевтичними підприємствами, але й іншими галузями народного
господарства:

харчовою,

кондитерською,

консервною,

лікеро-горілчаною,

парфумерно-косметичною, лакофарбовою; рицинова олія — незамінна складова
мастильних матеріалів для авіаційних моторів; екстракт із коренів солодки як
піноутворювач має технічне призначення.
Як готовий лікарський засіб у розфасованому в пачки і поліетиленові
пакети в цілісному, різаному, подрібненому, порошкованому, різано-пресованому
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вигляді, а також у формі гранул і брикет ів випускається лише незначна частина
офіцінальних видів рослин.
Значно більша частина (близько 180 видів із 270 дикорослих і
культивованих

рослин)

переробляється

у

відповідних

цехах

хіміко-

фармацевтичних заводів, на фабриках та інших фармацевтичних підприємствах з
метою виділення із сировини індивідуальних речовин (а на їх основі —
фітохімічних препаратів),

а

також

виробництва

настойок,

екстрактів,

стандартизованих
концентратів,

комбінованих

препаратів,

консервованих

соків, лікарських

зборів та інших лікарських засобів у відповідній лікарській формі.
Останнім часом певного розвитку набула біотехнологія, й зокрема,
культура клітин і тканин вищих рослин, — як додаткове джерело принципово
нового виду лікарської сировини. У нормативно-аналітичному документі на
фармакогностичні об’єкти

вказується

подальше

його

призначення:

як лікарський засіб або як сировина для отримання біологічно активної
сполуки чи препарату.
Література: [13, с. 93–113; 16, с. 503–594; 19, с. 27–90; 29, с. 169-175].
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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, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; уміє
застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання 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 та системні знання з усього теоретичного курсу,
може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну
термінологію, 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, 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.
E 3 (задовільно) 60−64
Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та
навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних
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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
науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до
самостійного вивчення дисципліни.
Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку, що
проводяться після закінчення 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

90 – 100

відмінно

82–89

добре

74–81
64–73

задовільно

60–63
35–59

0–34

незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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