Вступ до курсу “Ботаніка”
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План
1.

Ботаніка – наука про рослинний організм

2.

Клiтина як основна структурна, бiологiчна i функцiональна
одиниця рослинних організмів.

3. Iсторiя вивчення клiтини та роль вiтчизняних вчених. Сучаснi
досягнення у вивченнi рослинної клiтини та її органел.
4.

Протопласт рослинної клiтини. Поверхневий
Цитоплазма і цитоплазматичні мембрани.

апарат.

5. Будова, фiзичнi властивостi, хiмiчний склад i функцiї органоїдiв.
6. Вакуоля. Запасні поживні речовини. Фізіологічно-активні
речовини
7. Способи утворення нових клiтин i рослинних тканин.
8. Типи подiлу ядра i клiтини.

1. Ботаніка – наука про рослини, їх походження, розвиток,
будову, класифікацію, географічне поширення, екологічні та
фітоценотичні взаємовідносини
Розділи ботаніки
Морфологія рослин

Екологія рослин

Анатомія росин

Фітоценологія

Цитологія рослин

Палеботаніка

Фізіологія рослин

Систематика
рослин

Географія рослин

Мета ботаніки – виявлення і розкриття основних закономірностей будови й
розвитку рослин і рослинних угруповань, їх взаємодія з екологічними
факторами: географічного поширення , нагромадження, розподілу органічних
речовин і енергії. Пізнання цих закономірностей дає можливість правильно
зрозуміти складні біологічні процеси у природі, захищати і використовувати
рослинні ресурси.

ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО
KЛІТИНУ (ЦИТОЛОГІЯ)

• Клітина – це одиниця біологічної активності,
яка обмежована напівпроникною мембраною і
здатна до самооновлення, саморегуляції,
самовідтворення (на відміну від вірусів) у
неживому середовищі.
• Kлітинну будову мають живі та мертві тканини
рослини. Отже, клітина є основною структурною
одиницею багатоклітинного організму.
• Kлітини в організмі зв'язані між собою спільним
обміном речовин, походженням і виконанням
певних функцій. Тому клітину слід розглядати не
лише як основну структурну, а й функціональну
одиницю.

2. Структурні форми організації органічного світу
Клітинні

Прокаріоти Еукаріоти
-ядро відсутнє;

-є ядро;

-кільцева ДНК в
цитоплазмі;

-дволанцюгова ДНК
в хромосомах;

-органел мало
(рибосоми)

- багато органел

Бактерії,
ціанобактерії

Рослини,
Тварини

неклiтинні
(багатоядерні)
Талом (тiло) 30 - 35 мм
не має клiтинної
структури, ніби
гiгантська багатоядерна клiтина.
(водорость каулерпа,
деякi гриби).

Доклітинні
вiруси i бактерiофаги,
віроїди
(3 - 3,5 млрд. рокiв тому)
-НК+білкова оболонка

Д. Iвановський ( 1892 р. )
І. Гамалеї (1888 р.).

Одноклітинні
(хламiдомонада, хлорокок, хлорела)

колоніальні - групи з'єднаних між собою

клітин , що утворилися внаслідок вегетативного
розмноження (бактерiї, золотисті водорості)

Багатоклітинні:

талофіти - тіло недиференційоване на справжні органи і
тканини
листкостеблові, або органні - кормофіти, вищи рослини)

Форма клітин
прозенхімна

паренхімна

Розміри клітин: 10-100 мкм

бактеріальних клітин – 0,5 - 5 мкм.

Дуже крупнi клітини м’якоті плодiв кавуна, лимона, томату;
довгi - в льону (20 - 40 мм), кропиви (80 мм); тiло (одна клiтина)
кауперпи - до 40 см.

Хімічний склад клітини
Неорганічні речовини
•
•

Органічні речовини

Вода –70-80%

1.

Білки 10-20%

Мінеральні солі –1,01,5%

2.

Вуглеводи 0,2-2,0%

3.

Жири 1-5%

4.

АТФ 0,1-0,5%

5.

НК 1-2%

Елементарний склад:
-органогенні елементи: O, C, H, N
-макроелементи: P,K,S,Cl,Ca,Mg,Na
-мікроелементи: Fe,Zn, Mn, I

Сучасні положення клітинної теорії
(Шлейден, Шванн, Вірхов, Бер)
1. Клітина є елементарною структурною одиницею
живих організмів.
2. Клітини одноклітинних і багатоклітинних
організмів мають подібну будову,
походження(гомологічні), хімічний склад,
прояви життєдіяльності.
3. Нові клітини утворюються в результаті поділу
материнської.
4. Багатоклітинні організми розвиваються з однієї
клітини протягом індивідуального розвитку

4. Клітина

1. Цитоплазма

продукти
життєдіяльності
протопласту
1. Клітинна оболонка

2. Органоїди

2. Вакуолярна система

3. Ядро

3. Включення

протопласт
термiн запропоновано
Ганштейном у 1880 р

Рослинна
клітина
характеризується
такими
особливостями:
1. наявність
полісахаридної
(целюлозної) оболонки;
2. наявність пластид у зв'язку
з фототрофним способом
живлення рослин;
3. наявність
вакуолі,
яка
відіграє роль у підтриманні
тургору.
4. Запасання
органічних
речовин у вигляді крохмалю.

Поверхневий апарат
Поверхневий
апарат
клітини
складається з клітинної стінки та
тоненької клітинної мембрани.
Плазматична мембрана безпосередньо
оточує цитоплазму клітини.
Клітинна
стінка
розташована
над
плазматичною мембраною і складається
переважно з целюлози. Клітинна стінка
часто щільна, а тому підтримує форму
клітини.
У багатоклітинних рослин в оболонках
клітин є мікроскопічні пори. Через них
цитоплазма однієї клітини сполучається
з цитоплазмою іншої.

Наявність клітинної оболонки –
характерна особливість рослинної
клітини.

мембрана

пори

клітинна оболонка
(клітинна стінка)

клітинна
стінка

пори

Клітинна стінка і плазматична мембрана виконують у клітині низку важливих
функцій.
Крізь плазматичну мембрану та клітинну стінку відбувається обмін речовин
між внутрішнім вмістом клітини та зовнішнім середовищем.
Вони також захищають внутрішній вміст клітини.

Цитоплазма
- прозорий, безбарвний в'язкий розчин органічних та неорганічних речовин -

гiдрофiльних колоїдiв (має тверду і рідинну фази), в якому перебувають
різноманітні органели та включення. Тверда – дисперсна фаза – подрібнені тверді частки
цитоплазма

Рідинна фаза – дисперсне середовище
Типи дисперсних систем
(за розмірами часток ДФ)
-грубодисперсна (частки здатні утворювати
суспензії або емульсії)
-колоїдна (частки у зваженому стані,
утворюють колоїд, не розчиняються у воді, не
викристалізовуються;
-молекулярна або іонна (справжні розчини,
дуже значна роль у метаболізмі)
Колоїди у вигляді золя або геля.
Колоїдна система- гідрозоль, дисперсне
середовище вода. З віддачею води- гель.
Види руху: обертальний (ротаційний),
фонтануючий(циркуляційний, струйний),
.
коливальний.

Поверхневі мембрани цитоплазми
Цитоплазма вiдокремлена вiд клiтинної оболонки та
вакуолi поверхневими мембранами: плазмалемою і
тонопластом.
Середня частина цитоплазми називається мезоплазма гiалоплазма (матрикс), де знаходяться структурнi елементи
у виглядi внутрiшнiх мембран i гранул.
Життєво
важливою
властивiстю
цитоплазми
є
напiвпроникнiсть її поверхневих мембран, що регулює
надходження до клiтини та видалення з неї рiзноманiтних
речовин.
Цитоплазма сполучається з цитоплазмою сусiднiх клiтин
через найтоншi нитки - плазмодесми, якi переходять з клiтини
до клiтини через пори клiтинної оболонки.

Структура мембран

білок
Гідрофобні
частини
ліпідів

Рідинно-мозаїчна: 60%-білків, 40%- ліпідів

Гідрофільні
залишки
фосфорної
кислоти
(головки)

Мембранні білки за біол.роллю: ферментативні, захисні,
рецепторні (сигнальні), структурні

Явища, пов’язані з функціонуванням цитоплазматичних
мембран
1. Осмос – проникнення розчинника крізь плазмалему та
інші шари (від меншої до більшої концентрації ,
вирівнює їх і зумовлює осмотичний тиск клітини)
2. Тургор – напружений стан протопласту, зумовлений
проникненням води в клітину і відтісненням вакуолею
цитоплазми вздовж клітинної оболонки (завдяки
тургорному тиску клітина набуває міцності)
3. Плазмоліз – явище протилежне тургору
4. Деплазмоліз – повернення тургору

Органоїди (органели)
це постійні клітинні структури, які виконують певні функції,
що забезпечують процеси життєдіяльності клітин
мембранні

немембранні
Рибосоми

двомембранні одномембранні

Клітинний центр

Ядро

ЕС (ЕР)

Органоїди руху

Мітохондрії

АГ (КГ)

Пластиди

Лізосоми
Мікротільця

Ядро
Ядро – головна частина клітини. При видалені ядра в

клітині порушуються життєві процеси і вона гине.

Зазвичай клітина містить одне ядро кулястої,
яйцеподібної, рідше іншої форми.

пора

ядерна оболонка

Зверху вкрито подвійною оболонкою з порами,
через які проходить обмін речовин між ядром і
цитоплазмою.
Під оболонкою знаходиться ядерний сік, в
якому розміщені одне або кілька ядерець і різні
хімічні речовини.
Ядро регулює всі
клітини,
несе
в
інформацію.

життєві процеси
собі
генетичну
ядерний сік

ядерце

ЯДРО

D= вiд 0,5 мкм (деяких грибiв до 1,5 мм
Особливості будови: подвійна мембрана пронизана
ядерними порами, ядерний сік, ядерце , хромосоми.

Нуклеїновi кислоти, їх будова i функції
ДНК
Дволанцюгова

РНК
Одноланцюгова

Вуглевод –
дезоксирибоза

Вуглевод – рибоза

Азотиста основи –
А, Г, Ц, Т
Здатнiсть до
самоподвоєння,
або редуплiкацiї

Азотиста основа – А, Г, Ц, У
і-РНК, переносять генетичну
iнформацiю вiд ДНК ядра в
рибосоми цитоплазми для
формування структури бiлка.
т- РНК (мiститься у цитоплазмi),
переносить вiльнi АК на рибосоми,
де синтезуються бiлки
р- РНК входить до складу рибосом,
на яких синтезується бiлок.

Мітохондрії
хондрiом (50-50000)
рибосоми, ДНК,
нуклеотиди, жирнi
кислоти та ферменти
Головна функцiя регулювання реакцiй
окисного
фосфорилювання.
Окислення (дихання),
видiлення енергiї, синтез
АТФ.
l=1 - 2,(7 мкм),a= 0,5 мкм

Пластиди
Пластиди – органели, які властиві тільки рослинним клітинам.
Розрізняють три типи: безколірні – лейкопласти, зелені –
хлоропласти, забарвлені в жовті, помаранчеві та червоні
кольори – хромопласти.

лейкопласти

хлоропласти

Пластиди
відповідають
за
фотосинтез, зберігання харчових
запасів, подібних до крохмалю, і
синтез багатьох класів молекул,
наприклад жирних кислот.
Особливість пластид полягає в тому,
що одні їх види можуть переходити
в інші.

хромопласти

Пластиди
Хлоропласти

Лейкопласти

дископодiбна –

форма рiзноманiтна.
безбарвнi, дрiбнi

куляста форма;
D= 3 - 8 мкм
зелений колiр (хлорофіл, є жовто-червонi
пiгменти каротиноїди )
Листки, стебла
функцiя - фотосинтез

Хромопласти
округлi, трикутнi, вигнуті

пелюстки, плоу коренях, кореневищах,
ди, коренеплоди
бульбах, насiннi, у клiтинах осiннi листки
епiдермiсу.
Містять
Синтезуються про запас
оранжевi,
поживні речовини
цегляно-червонi
1. Амiлопласти –
пiгменти вторинний крохмаль.
каротиноїди
2. Олеопласти - жири.
(каротин,
3. Протеїнопласти - бiлок. ксантофiл).

Хлоропласти

• Хлоропласти (з грецького chloros —
зелений) — пластиди, що містять
фотосинтезуючі пігменти — хлорофіли
(а, в, с, d, е) і відповідають за фотосинтез.
• Будова хлоропластів: двомембранна оболонка;
• строма; тилакоїди або ламели, якi складаються з
гран
• Вiд внутрiшньої мембрани оболонки хлоропласта
вiдходять подвiйнi мембрани – тилакоїди
Молекули хлорофiлу i каротиноїдiв входять до
складу мембран - тилакоїдiв
• В тилакоїдах (мембранах) здiйснюються процеси
перетворення енергiї, починаючи з поглинання
свiтла хлорофiлом. У стромi проходять бiохiмiчнi
реакцiї синтезу речовин (утворення вуглеводiв).

гiдрофiльний колоїд з
ферментами, крохмальними
зернами, бiлковими глобулами

Будова: двомембранна оболонка; строма; тилакоїди, якi
складаються з гран; ламели.
Хлоропласти мають незалежну вiд ядра генетичну
(бiлкосинтезуючу) систему з ДНК, РНК, рибосоми

Хромопласти
• Функцiя до кiнця не вивчена, але виявлено:
• 1. Старiючи пластиди (хлоропласти)
перетворюються на хромопласти.
• 2. Залучення запилювачiв.
• 3. Поширення плодiв та насiння.
• 4. Участь каротиноїдiв в окисновiдновлювальних процесах.
• 5. Каротин є фактором росту.
• 6. Каротин вiдiграє важливу роль у статевому
процесi.

Лейкопласти
Лейкопласти (з грецького lеіcos — білий), — незабарвлені пластиди,
які як правило виконують функцію запасання речовин.
Лейкопласти звичайні для клітин і органів, що не освітлюються
сонцем (корені, кореневища, бульби). Там вони мають кулясту форму і
концентруються біля ядра.

ЕНДОПЛАЗМАТИЧНА СІТКА

система взаємопов’язаних плоских цистерн,обмежених
елементарною мембраною.
Роль сегрегаційного апарату, участь у біосинтезі білків і ферментів,
вуглеводів і ліпідів, синтезі та розкладі глікогену

КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖІ

Функції:- секреторна; формування
клiтинної оболонки; участь i у
регулюваннi водного балансу
клiтини, у формуваннi вакуолей.

1. 3-12 сплющених,
замкнутих, оточених
мембраною дискiв, якi
називаються цистернами
Гольджi, або
диктiосомами.
2. Трубочок, якi
утворюють густу сiтку, та
пов’язаних з
диктiосомами.
3. Пухирцiв Гольджi, що
вiдшнуровуються вiд
диктiосоми.

ЛІЗОСОМИ
Цi найдрiбнiшi частинки, що мiстять ферменти лiзиса, являють
собою автолiтичнi вакуолi, заповненi набором гiдролаз. Мають
зернисту строму, оточену елементарною мембраною. В центрі
строми формується вакуолька.
Основні компоненти: 2/3білки і ¼ ліпоїди, ферменти-РНК-аза,
ФТ-аза,ДНК-аза, глюкозидаза,сульфатаза
Утворюються лiзосоми з тяжiв ЕПС шляхом вiдшнурування
найдрiбнiших пухирцiв (первиннi лiзосоми). Потiм вони,
зливаючись мiж собою чи з бiльшими вакуолями, утворюють
бiльш крупнi вториннi лiзосоми, пристосованi до фагоцитоза
чи пiноцитоза .
Лізосоми беруть участь у процесах диференціації тканин,
руйнуючи певні групи тканин або їх структурні елементи.

сферосоми
Кулястi тiльця, якi мiстяться у цитоплазмi. Розмiр їх 0,2 1,3 мкм.
Виникають iз вип’ячених тяжiв ЕПС. На поверхнi
сферосоми знаходиться мембрана (не типова), внутрiшня
частина представлена матриксом у виглядi бiлкової
строми, яка мiстить специфiчнi ферменти (серед них
лiпаза є обов’язковим ферментом).
Функцiя сферосом - накопичення жирiв.

Вакуолі
Вакуолі – порожнини в протопласті, що відокремлені від
цитоплазми одинарною мембраною – тонопластом. У молодих клітин
вакуолі невеликі, але їх багато.
У вакуолях міститься клітинний сік,

що являє собою водяний розчин
різних органічних і неорганічних
речовин.
клітинний сік

вакуоля

тонопласт

