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ВСТУП 
 

Навчальний посібник "Загальна цитологія. 

Практикум" призначено для самостійної ро-

боти студентів з ідентифікації певних цито-

логічних об'єктів та їхніх структурних ком-

понентів на мікроскопічному й субмікроско-

пічному рівнях.  

Ефективна робота з ідентифікації та аналі-

зу цитологічного матеріалу вимагає наявності 

знань загальних структурно-функціональних 

основ об'єкта, що досліджується на всіх рівнях 

його організації, – субклітинному, клітинному, 

тканинному тощо, а також закономірності його 

розвитку й вікові зміни. Наприклад, при аналі-

зі будови клітин необхідно чітко уявляти, за-

вдяки якій особливості структурної організації 

кожний з її елементів виконує певну функцію, 

сукупність яких забезпечує властивості кліти-

ни як елементарної одиниці живого організму.  

Саме з цією метою в навчальному посібни-

ку систематизоване викладення й розташуван-

ня ілюстративного матеріалу тісно пов'язане 

з теоретичним матеріалом. Викладення кожної 

теми розділу відповідає основному завданню – 

не підміняючи базовий підручник з курсу 

"Загальна цитологія", активізувати самостій-

ну пізнавальну діяльність студентів.  
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На початку розділу подається коротке тео-

ретичне введення, далі – опис об'єктів, дослі-

дження та аналіз яких дозволяє вирішити певні 

науково-пізнавальні завдання, поставлені від-

повідно до теми певного розділу.  

Крім ілюстрацій, які відбивають світлооп-

тичну мікроскопічну характеристику об'єк-

тів, що вивчаються, у виданні наведено фо-

тографії, отримані шляхом трансмісійної 

електронної мікроскопії структур, які дозво-

ляють зрозуміти ультраструктурне забезпе-

чення специфічних клітинних функцій. По-

дано також матеріал за результатами скану-

вальної електронної мікроскопії, що демон-

струє просторове зображення досліджуваних 

структур, а також схеми та рисунки.  

Практикум дозволить студентам ефектив-

ніше організувати самостійну роботу при ви-

вченні курсу "Загальна цитологія". 
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Розділ 1 
 

МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Короткий екскурс в історію цитології 
 

Успіхи у вивченні будови, розвитку й функціонування клітин 

тісно пов'язані з удосконаленням методів дослідження клітин, 

серед яких основним став метод світлової мікроскопії. Ким упер 

ше був створений мікроскоп – невідомо, але його вдосконалення 

та пропаганда як засобу наукового пізнання в біології є здобут-

ком англійського дослідника Р. Гука. У 1665 р. у спостереженні 

№ 17 "Про схематизм, або будову пробки та про клітини й пори 

деяких інших порожніх тіл" він уперше застосував поняття 

"клітина" (грец. цитос – клітина, лат. целлулус – порожнина), 

хоча це й не було відкриттям клітини в її сучасному розумінні. 

Р. Гук, разом з іншими знаними мікроскопістами – М. Мальпігі, 

Н. Грю, які узагальнили й поглибили уявлення про анатомічну 

будову рослин (вивчили будову провідних елементів, різні тка-

нини), та А. Ван Левенгуком, який уперше описав мікроскопіч-

ну будову інфузорій, бактерій, сперматозоїдів тварин, еритроци-

тів крові, були провісниками вивчення мікроскопічного рівня 

організації біологічних систем. Вони встановили, що речовина 

всередині клітини певним чином організована. На цьому рівні 

уява про клітину існувала понад сто років. 

Наступний період в історії цитології, що почався в першій 

половині ХІХ ст., пов'язаний з удосконаленням мікроскопа та 

першими спробами створення загальної теорії будови організ-

мів, виходячи з уявлення про молекулярну будову матерії. На 

той час формується вчення про клітини рослин, які дуже широко 

вивчались (оскільки із рослинних тканин легше зробити тонкі 

зрізи, що можна досліджувати під мікроскопом). Англійський 
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ботанік Р. Броун відкрив ядро як постійну клітинну структуру 

(1813), а в 1832 р. Е. Вагнер відкрив ядерце. Інші дослідники 

(Ф. Дюжарден, Я. Пуркіньє, фон Моль) вивчали вміст клітини, 

який було названо протоплазмою. У 1827 р. К. Бер відкрив яй-

цеклітину. Можна вважати, що за три перші десятиріччя ХІХ ст. 

клітина була визнана структурним елементом живого. Певним 

підсумком досліджень структурної організації клітини стала 

стаття німецького ботаніка М. Шлейдена "Матеріали до фіто-

генезу", в якій уже було поставлено питання про утворення 

нових клітин. Він вважав, що нові клітини утворюються із 

безструктурної речовини фітобластеми, і ключову роль у цьо-

му процесі відіграє ядро. 

Вивчаючи особливості структурної організації тваринних 

клітин (хрящів, хорди тощо), німецький зоолог Т. Шванн ви-

явив їхню подібність за будовою до рослинних клітин, і в пер-

шу чергу – схожість їхнього ядерного апарату. У 1838–1839 рр. 

вийшла друком його робота "Мікроскопічні дослідження про 

відповідність у структурі й рості тварин і рослин", перші дві 

частини якої присвячені викладенню фактів, які доводять загаль-

ність клітинної структури рослинних і тваринних організмів. 

Критерій, за яким проводилось порівняння, – наявність ядра та 

клітинних стінок. За результатами дослідження було сформу-

льовано положення "Усі тканини складаються з клітин або різ-

ним способом утворюються з клітин". Третя частина книги бу-

ла присвячена теоретичним розробкам, найважливішим висно-

вком яких було створення уявлення про те, що "існує загаль-

ний принцип розвитку для різних елементарних частин органі-

зму, і цим принципом є клітиноутворення". Розвиток цього по-

ложення та всі висновки з нього Т. Шванн запропонував назва-

ти "клітинною теорією".  

Хоча деякі ідеї М. Шлейдена і Т. Шванна щодо будови та по-

ходження клітин були хибними, вони привернули увагу до важ-

ливої ролі клітини як елементарної структурної одиниці живого. 

Клітинна теорія вплинула на всі галузі біологічного знання та 

стала доказом єдності живої природи, основою вивчення живо-
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го, у тому числі індивідуального розвитку організмів і пояснен-

ня еволюційних зв'язків між ними. 

Подальший розвиток та узагальнення дослідження у галузі 

вивчення клітини дістали в роботах Р. Вірхова (1858), який пос-

тулював "Omnis cellula et cellula" – нові клітини завжди утво-

рюються шляхом поділу передіснуючих, тобто клітинний поділ 

є загальною та єдино можливою формою новоутворення клітин. 

Розвиток мікроскопічної техніки зумовив відкриття в ХІХ ст. 

мітозу (Д. Еберт, В. Флеммінг, П. Перемежко), центросоми (Е. Ван 

Бенеден, Т. Бовері, 1887), мітохондрій (К. Бенда, Р. Альтман, 

1894), комплексу Гольджі (К. Гольджі, 1898) тощо. Уперше уза-

гальнені знання про клітину були зібрані у книзі Ж.Б. Карнуа 

"Біологія клітини" (1884).  

Кінець ХІХ ст. пов'язаний з вивченням непрямого поділу та 

запліднення (Р. Келлікер), що стало основою створення гіпотез 

ядерної спадковості, наприклад "неперервності зародкової плаз-

ми" А. Вейсмана. Система ідей, яка виникла при вивченні про-

блеми детермінації зародкових клітин, визначила розвиток гене-

тики. Отже ХІХ ст. – час завершення поширення целюлярного 

принципу в біології і створення певного уявлення про клітину 

як структурну одиницю, що складається з визначених компо-

нентів. Установлення цих найважливіших фактів зумовило стрі-

мкий розвиток цитології.  

Наступний період – поч. ХХ ст. – в історії цитології відзнача-

ється підвищеною увагою до вивчення не лише структури клі-

тин, але і їхніх функцій. Дослідження змін фізико-хімічних вла-

стивостей клітин за різних умов дали поштовх розвитку цитофі-

зіології. Удосконалюється мікроскопічна техніка, з'являється 

велика кількість методів забарвлення клітин і тканин, створю-

ються модельні системи вивчення клітин, розроблено методи 

культивування клітин поза організмом (Р. Гаррісон, А. Каррель). 

Бурхливий розвиток цитології в ХХ ст. пов'язаний із застосу-

ванням нових методик у вивченні клітин. Із середини століття 

для біологічних спроб почали використовувати електронні 

мікроскопи (1947 р. – К. Портер, А. Клод та ін.); застосовувати 
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метод авторадіографії, що дало змогу вивчати розподіл у клі-

тинах речовин, мічених радіоактивними ізотопами; метод іму-

ноцитохімії, який дозволив досліджувати вміст і розташування 

певних біополімерів у клітині; було розроблено цитотехнологі-

чні прийоми тощо.  

Сучасна цитологія із суто морфологічної науки, яка була 

вступом до вивчення будови нормальних і патологічно змінених 

тканин, перетворилася на експериментальну науку, завданням 

якої є вивчення фізіології клітини, закономірностей її організа-

ції, функціонування та розвитку. 

Успіхи у вивченні будови, функціонування та розвитку клі-

тини безпосередньо визначалися вдосконаленням методів до-

сліджень. Особливістю цитології як науки є візуальне дослід-

ження клітин; дослідження оком, озброєним збільшувальними 

оптичними системами. Тому основними методами й сьогодні 

залишаються методи мікроскопії.  



 9 

Головні досягнення в історії цитології ХIХ–ХХ століть 
 

1802 
Французький учений Брісс-Мірбе встановив, що всі рослинні організми утворені тканина-
ми, які, у свою чергу, складаються з клітин. 

1807 Я. Ван Дейл сконструював мікроскоп з ахроматичними лінзами. 

1808 
Французький учений Ж.-Б. Ламарк поширив ідею Ш. Брісс-Мірбе про клітинну будову рослин 
на тваринні організми. 

1812 
Д. Мольденхауер запропонував метод мацерації тканин рослин. Стало ясно, що клітинна 
"речовина" складається з окремих замкнених клітин. 

1813 
Р. Браун – англійський учений, ботанік, один із засновників ембріології рослин – уперше опи-
сав ядро в рослинних клітинах. 

1825 

Ф. Распайль започаткував використання методів мікроскопічної хімії для вивчення тканин. 
Цей комплекс методів (методичний підхід) пізніше стали називати гістохімією, а на рівні 
клітин – цитохімією. 
Чеський учений, гістолог, засновник мікроскопічної анатомії та мікроскопічної техніки 
Я. Пуркіньє відкрив ядро в яйцеклітині птахів 

1827 
Російський природодослідник К. Бер відкрив яйцеклітину в ссавців; установив, що всі ба-
гатоклітинні організми починають свій розвиток з однієї клітин 

1834 
Російський учений П.Ф. Горянінов висловив припущення про єдність рослин і тварин на 
підставі спільності для них клітинної будови. 

1837 
Я. Пуркіньє оприлюднив теорію зерняток (так він називав клітини тварин), запропонував 
поняття "протоплазма" (живий вміст клітини). 
Я. Генле описав і запропонував перше зображення клітини кишкового епітелію. 

1838 
М. Шлейден у статті "Матеріали до фітогенезу" виклав теорію фітобластеми – вільного утво-
рення клітин рослин із безструктурної речовини під впливом ядра – цитобласта. 
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1838–
1839 

Німецький учений, ботанік Т. Шванн опублікував "Мікроскопічні дослідження", в яких ви-
клав узагальнення у вигляді "клітинної теорії". 

1841 Р. Ремак описав поділ клітин крові зародка. 

1844–
1846 

К. Негелі опублікував роботу "Клітинне ядро, клітиноутворення й клітинний ріст у рослин. 

1846 Г. Моль увів поняття протоплазми як речовини всередині клітини. 

1850 Д. Амачі запропонував принцип імерсії для мікроскопії. 

1855 
Р. Вірхов у статті "Целюлярна патологія" розширив клітинну теорію до поняття "Будь-яка 
клітина від клітини", підвів риску під уже сформованим ученням про те, що у тварин і в 
рослин нові клітин завжди утворюються шляхом поділу передіснуючих клітин. 

1857 Л. Пастер довів, що навіть мікроорганізми не здатні до самозародження. 

1861 М. Шульце стверджував, що клітина – це грудочка протоплазми з ядром усередині. 

1869 Запропоновано метод вітального забарвлення. 

1870 
В. Гіс запровадив мікротом (прилад для виготовлення тонких зрізів тканин) до мікроско-
пічної техніки. 

1875 О. Гертвіг описав процес запліднення. 

1878 
Е. Аббе запропонував масляну імерсію; майстерню К. Цейса в Єні реформував в інститут 
світового значення; виготовив апарат освітлення для мікроскопа. 

1884 

Е. Страсбургер запропонував поняття: "профаза", "метафаза", "анафаза", "поділ", "мітоз", 
"амітоз", "ядерна сітка", "хроматин", "ахроматин", "екваторіальна пластинка". 
Вийшла друком монографія Ж. Карнуа "Клітинна біологія". 
О. Гертвіг, Е. Страсбургер формують уявлення про те, що хроматин є носієм спадковості. 
І.І. Мечников відкрив явище фагоцитозу. 

1885 І. Скворцов (Харківський університет) досяг успіху в культивуванні клітин крові. 
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1885–
1896 

А. Вейсман запропонував теорію неперервності зародкової плазми, запропонував підходи 
до розв'язання проблеми диференціювання клітин. 

1886 Е. Геккель запропонував вважати ядро носієм спадковості. 

1887 
Е. Ван Бенеден і Т. Бовері описали клітинний центр (поняття центросома запропоновано 
Бовері). 

1890 
Р. Альтман описав гранули в цитоплазмі (згодом їх назвали мітохондріями), які відобра-
жають характер обміну речовин у клітині. 

1892 Вийшла друком монографія О. Гертвіга  "Клітина й тканина". 

1894 
М. Генденгайн увів поняття "телофаза". 
К. Бенда описав мітохондрії в сім'яних канальцях миші. 

1895 
М. Ферворна видав підручник "Загальна фізіологія", де писав, що фізіологія має бути фі-
зіологією клітини. 

1898 К. Гольджі виявив внутрішньоклітинний сітчастий апарат. 

1903 У. Сеттон запропонував цитологічне пояснення менделівського розщеплення. 

1907 Р. Гаррісон отримав справжні тканинні культури. 

1910 Г. Зідентопф застосував метод темного поля в цитології. 

1911 
А. Каррель запропонував змінювати середовище при пересадках в культурі тканин. 
Т. Морган картував хромосоми.  
С. Навашин описав основні типи мітотичних хромосом. 

1912 Е. Гейтц визначив структурну відмінність між еухроматином і гетерохроматином. 

1913 
О. Варбург розробив методи для вивчення поглинання клітиною кисню та встановив, що 
процес дихання пов'язаний з мітохондріями. 

1918 Д. Н. Насонов довів участь апарата Гольджі у видільній і сегрегаційній функціях клітини. 

1919 С. Навашин (Київський університет) відкрив подвійне запліднення у рослин. 
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1922 
Т. Петерфі запропонував нові конструкції мікроманіпулятора, що дало змогу здійснювати 
операції не лише на найпростіших, але й на клітинах багатоклітинних організмів 

1924 Д.Н. Насонов і В.Я. Александров розробили теорію паранекрозу 

1930 Т. Морган описав повний набір хромосом Drosophyla melanogaster. 

1934 
Н.К. Кольцов зробив спробу побудувати схему будови хромосом. 
Ф. Церніке розробив принцип фазового контрасту. 

1935 Г. Кребс відкрив цикл лимонної кислоти. 

1937 С. Дарлінгтон описав кінетохор у хромосомах. 

1940 А. Клод запровадив методи розділення клітинних компонентів шляхом центрифугування. 

1941 
Т.О. Касперсон і Ж. Браше встановили зв'язок між рівнем синтезу білка та кількістю РНК 
 у цитоплазмі 

1944 
Т. Авері, Ш.М. Мак-Леод і М. Мак-Карті показали, що гени складаються з ДНК, але не із 
білків. 

1949–
1952 

Розробка техніки виготовлення препаратів для електронної мікроскопії й застосування 
цього методу у цитології. 

1952–
1953 

Г. Паллад і Ф. Шьостранд показали електронно-мікроскопічну структуру мітохондрій. 

1953–
1954 

Установлено мембранну будову апарату Гольджі. 

1955 
Г. Паллад виявив на цитомембранах рибосоми (гранули Паллада). 
А. де Дюв описав лізосоми, а пізніше й пероксисоми. 

1956 Запропоновано метод трипсинізації й одержання культур окремих клітин. 

1956–
1957 

Вивчено ультраструктуру центросоми. 
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1957 
Дж. Робертсон першим спостерігав в електронний мікроскоп і описав тришарову будову 
клітинної мембрани. 

1957–
1959 

С. Стіром розроблено метод "заморожування-сколювання". 

1962 
Дж. Гердон клонував жабу. 
Дж. Уотсон, Ф. Крік і М. Уїлкінс отримали Нобелівську премію за відкриття структури ДНК. 

1970–
1980 

Сформовано уявлення про цитоскелет. 

1971 
Е. Сазерленд отримав Нобелівську премію за відкриття вторинного посередника цАМФ і 
його ролі в механізмі дії гормонів. 

1972 С.Дж. Стінгер і Г. Ніколсон описали рідинно-мозаїчну модель мембрани. 

1974 

Ф. Ріттоза дослідив дію шаперонів. 
К. де Дюв, Ал. Клад і Дж. Паладе отримали Нобелівську премію за відкриття, що стосують-
ся структурної та функціональної організації клітин (ультраструктура й функціональна орга-
нізація лізосом, комплексу Гольджі, ендоплазматичної сітки). 

1978 Розроблено техніку запліднення яйцеклітини in vitro. 

1985 Р. Саїкі й К. Мюлліс винайшли метод полімеразної ланцюгової реакції. 

1997 Клонування Я. Вілмутом вівці Доллі. 
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Виготовлення гістологічних препаратів для мікроскопії 
 

Незважаючи на значні успіхи сучасної цитології, мікроско-

пічне дослідження цитологічних препаратів залишається про-

дуктивним не лише для студентів під час вивчення мікромор-

фології організму, але й у наукових дослідженнях. Для успіш-

ного вивчення цитологічних препаратів важливим є знання ме-

тодики їхньої підготовки. Необхідною умовою отримання які-

сного препарату є виготовлення із тканини чи групи клітин 

тонкого зрізу, його забарвлення для візуалізації та/або підви-

щення контрастності. Крім того, потрібно забезпечити збере-

ження препарату, тобто належно його зафіксувати. Із навчаль-

ною метою використовують як тимчасові, так і постійні препа-

рати. Тимчасовими користуються одноразово, тоді як постійні 

можуть служити багато років. 

Тимчасові цитологічн і препарати  мають перевагу – лег-

кість виготовлення. На них можна спостерігати живі клітини 

та тканини. Важливим критерієм якості тимчасового препарату 

є проходження через нього світла, що забезпечується вичленен-

ням тонкої прозорої "пластинки" з клітини чи тканини. Такі пре-

парати виготовляють у вигляді мазків (напр., мазок крові), плівок 

(лусочка цибулі) чи розтягнутої пластинки (пухка сполучна тка-

нина). Підготовлений належним чином об'єкт підфарбовують 

0,1 % розчином метиленового синього або іншим барвником 

(нейтральним червоним, трипановим синім). Після забарвлення 

препарат накривають покривним скельцем, після чого він готовий 

для вивчення під мікроскопом. 

Для дослідженні рослинних клітин використовують давлені 

препарати, необхідні для вивчення мітозу, каріотипів, хромосо-

мних порушень у корінцях і конусах наростання стебел, мейозу 

в молодих пиляках. Найчастіше при виготовленні давлених пре-

паратів використовують фіксатори Карнуа, Нюкомера, оцтовий 

альдегід, льодяну оцтову кислоту тощо. Забарвлюють препарати 

ацетокарміном, ацетоорсеїном, пропіоновим гематоксиліном тощо. 

Процес виготовлення пост ійного препарату  для світ-

лової та електронної мікроскопії включає наступні етапи: 

 забір матеріалу та його фіксація; 

 ущільнення матеріалу (заливання у тверде середовище); 
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 виготовлення зрізів; 

 фарбування або контрастування зрізів. 

Для світлової мікроскопії необхідний ще один етап –

занурення зрізів у бальзам або інше прозоре середовище. 

Фіксація тканин забезпечує попередження процесів аутолізу, 

що сприяє збереженню цілісності структури тканини: малень-

кий шматочок органа або занурюють у фіксатор (формалін, 

спирт, осмієва кислота, спеціальні фіксуючі суміші), або під-

дають термічній обробці. Під дією фіксатора в тканинах відбу-

ваються складні фізико-хімічні перетворення. Найсуттєвішим 

із них є процес необоротної коагуляції білків, унаслідок якого 

життєдіяльність зупиняється, а структури стають мертвими, 

фіксованими. Тривалість фіксації різна. У фіксуючій рідині 

об'єкт витримують від 10–15 хв до кількох діб або навіть тижнів. 

Фіксований матеріал піддають подальшій обробці, кінцева 

мета якої – ущільнити об'єкт так , щоб його можна було розріза-

ти на найтонші пластинки. Для цього матеріал зневоднюють у 

спиртах зростаючої міцності. Зазвичай починають із 70° спирту, 

потім застосовують 80°, 90°, 96° і 100°. У кожному з них матері-

ал витримують певний час. 

Для виготовлення тонких зрізів (завтовшки 5–10 мкм) мате-

ріал попередньо ущільнюють шляхом заморожування або просо-

чування речовинами, які, ущільнюючись самі, роблять тканину 

придатною для різання. Для просочування об'єктів найчастіше 

використовують парафін, також застосовують желатину, целої-

дин або пластмаси.  

Для просочування матеріалу парафіном спочатку необхідно 

витримати його в органічних розчинниках (бензол, ксилол, хло-

роформ тощо), потім у "гістологічній каші" – суміші органічно-

го розчинника із парафіном (1:1). Після цього матеріал витри-

мують у чистому розплавленому парафіні, температура плав-

лення якого становить 56 °С.  

Потім матеріал заливають новою порцією парафіну, який за-

стигає за кімнатної температури, і цей парафіновий блок з мате-

ріалом готовий для виготовлення тонких зрізів. 
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Виготовлення зрізів відбувається на спеціальних приладах – 

мікротомах. Для цього використовують санний і роторний 

(рис. 1.1) мікротоми. Для отримання тонких зрізів фіксованих 

та нефіксованих тканин (не залитих у тверді середовища) ви-

користовують вібротом. Для заморожених об'єктів беруть крі-

отом, який дозволяє зробити зрізи товщиною 5–25 мкм 

у термічно ізольованій камері з низькою (близько –20°С) тем-

пературою. Ультратом (ультрамікротом) дозволяє отримати 

зрізи з матеріалу, залитого в епоксидні смоли. За допомогою 

скляних та алмазних ножів отримують ультратонкі зрізи до 

0,1 мкм для електронної мікроскопії. 

 

 

Рис. 1.1. Роторний мікротом: 
1 – ніж, 2 – об'єкт, залитий у парафін,  

3 – парафіновий зріз, 4 – роторна система 

 

Послідовність виготовлення парафінових зрізів: парафіновий 

блок закріплюють у затискувачі для блоку, надавши йому на-

хил, необхідний для різання (кут різання становить 10–15°). 

Мікротомний ніж закріплюють у ножетримачі за допомогою 

гвинтів. Після виготовлення зрізів їх кладуть на знежирені 

предметні скельця, розправляють, підігріваючи на спеціально-

му гістологічному столику.  

Фарбування зрізів (для світлової мікроскопії) або напилення їх 

солями металів (для електронної мікроскопії) застосовують для 

збільшення контрастності зображення окремих структур при розг-

ляданні під мікроскопом. Методи забарвлення гістологічних струк-

тур дуже різноманітні й обираються залежно від мети дослідження. 

1 
 

2 
 

4 
 

3 
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Гістологічні барвники (за хімічною будовою) поділяють на 

кислі, основні та нейтральні. Як приклад можна навести основ-

ний (ядерний) барвник гематоксилін, що забарвлює ядра клітин 

у фіолетовий колір, сафранін – в яскраво-червоний, кармін – 

у червоний. Кислі (цитоплазматичні) барвники – еозин, що за-

барвлює білки цитоплазми в рожевий колір, пікринова кислота – 

у жовтий, фуксин кислий – у червоний. Вибіркова спорідне-

ність структур до певних барвників зумовлена їхнім хімічним 

складом і фізичними властивостями. Структури, що добре фар-

буються кислотними барвниками, називають оксифільними, 

а ті, що забарвлюються основними – базофільними. Наприклад, 

цитоплазма клітин найчастіше забарвлюється оксифільно, а ядра 

клітин – базофільно. Структури, що сприймають як кислотні, 

так і основні барвники, є нейтрофільними.  

Послідовність забарвлення парафінових зрізів гематоксиліном 

Бьомера та еозином: 

1. Депарафінування.  Для видалення парафіну зі зрізів вико-

ристовують органічні розчинники: бензол, ксилол, толуол, хло-

роформ тощо. Час депарафінування: 5–15 хв.  

2. Гідратація зрізу  проходить поступово під час проведення 

препарату через спирти, концентрація яких зменшується: 

1) 96° етиловий спирт (3–5 хв); 

2) 90° етиловий спирт (3–5 хв); 

3) 80° етиловий спирт (3–5 хв); 

4) 70° етиловий спирт (3–5 хв); 

5) дистильована вода   (3–5 хв). 

3. Забарвлення  зріз ів.  Спочатку на зрізі забарвлюють ядра 

клітин основними барвниками (гематоксилін). Піпеткою нано-

сять на зріз розчин гематоксиліну Бьомера. Через 1–2 хв розчин 

барвника зливають і на 10 хв препарат установлюють у стакан із 

водопровідною водою. А оскільки вона має слабколужну реак-

цію, у такому середовищі інтенсивність забарвлення ядер клітин 

гематоксиліном Бьомера підвищується. Видаливши надлишок 

води фільтрувальним папером, кладуть препарат на предметний 

столик мікроскопа та за малого збільшення контролюють сту-

пінь забарвлення ядер. Якщо ядра мають: 
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 світло-фіолетовий колір без чітких відмінностей між мікро-

структурами – препарат пофарбовано недостатньо; 

 темно-фіолетовий, майже чорний, колір із червоним відтін-

ком – препарат пофарбований занадто інтенсивно; 

 блакитно-синій колір із чітко вираженими ядерцем і хрома-

тином, а цитоплазма є світлою, непофарбованою – процес 

забарвлювання пройшов нормально. 

У першому випадку на предметне скло знову піпеткою нано-

сять нову порцію розчину барвника й дофарбовують препарат 

протягом 1–1,5 хв., після чого його знову вивчають. 

У другому випадку препарат встановлюють у бюкс із підкис-

леним 70° спиртом (5–7 крапель НСl на 100 мл 70° спирту).  

За допомогою мікроскопа стежать за послабленням інтенсивно-

сті забарвлення ядер. Коли ядра набувають червоно-фіолетового 

кольору, предметне скло зі зрізом промивають у дистильованій 

воді (1–2 хв). Далі переходять до наступного етапу забарвлю-

вання препарату 0,1 % водним розчином еозину. На скло зі зрі-

зом, попередньо забарвленим гематоксиліном Бьомера, наносять 

розчин еозину (кислий барвник, що забарвлює цитоплазму). Тер-

мін фарбування – 3–7 хв. Потім еозин, що не зв'язався зі зразком 

тканини, змивають дистильованою водою, видаляють воду зі 

скла за допомогою фільтрувального паперу й за малого збіль-

шення контролюють інтенсивність забарвлення. Якщо: 

 цитоплазма й позаклітинні утворення мають ледь помітний 

рожевий чи жовтуватий відтінок – препарат недофарбовано; 

 загальний фон набув інтенсивного червоного кольору, а мік-

роструктури виглядають нечітко – препарат перефарбований; 

 загальний фон набуває помірно рожево-червоного кольору, 

контури ядер чіткі – забарвлення препарату можна вважати 

оптимальним. 

У першому випадку на те саме предметне скло піпеткою нано-

сять нову порцію розчину еозину й забарвлюють протягом 1–1,5 хв. 

Для послаблення інтенсивності забарвлення у другому випадку 

препарат на деякий час поміщають у 70° спирт, де еозин легко 

вимивається зі зрізів. Ступінь посилення чи послаблення за-

барвлення контролюють за малого збільшення мікроскопа. 
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4. Дегідратац ія  – оброблення препарату у спиртах із концен-

трацією, яка поступово підвищується: 

1)  70° етиловий спирт (3–5 хв.); 

2)  80° етиловий спирт (3–5 хв.); 

3)  90° етиловий спирт (3–5 хв.); 

4)  96° етиловий спирт (3–5 хв.); 

5. Просвітлення  – занурення препарату у бюкс з органічним 

розчинником на 5–15 хв. 

6. Заключення . На поверхню предметного скла наносять 
краплю канадського бальзаму й накривають її зверху покрив-
ним скельцем. 

Готовий гістологічний препарат можна використовувати для 
вивчення під мікроскопом протягом багатьох років.  

Для електронної мікроскопії зрізи, отримані на ультрамікро-
томі, поміщають на спеціальні сітки, контрастують солями ура-
ну, свинцю та іншими металами, після чого – розглядають під 
мікроскопом і фотографують. Отримані мікрофотографії є об'єк-
том вивчення разом із гістологічними препаратами.  

 
М І К Р О С К О П І Ч Н І  М Е Т О Д И  

 
СВІТЛОВА МІКРОСКОПІЯ 

 
Будова світлового мікроскопа 
Стандартний світловий мікроскоп (рис. 1.2) складається з двох 

основних частин – оптичної і механічної. До складу оптичної 
частини послідовно (відповідно до ходу світлових променів) 
входять освітлювальна система, об'єктив та окуляр. Освітлюва-
льна система, у свою чергу, складається із дзеркальця з плоскою 
та ввігнутою поверхнями (перша використовується, коли джере-
ло променів міститься далеко, а друга, – коли джерело розташо-
ване близько від мікроскопа), конденсора з апертурною діафраг-
мою та оправи для світлофільтра. Функція освітлювальної систе-
ми – збирання, фокусуванні світлових променів, що необхідно 
для мікроскопічного аналізу. 



 20 

Зазвичай при роботі з мікроскопом конденсор піднімають 

угору (за допомогою гвинта, що розташований знизу та збоку 

від столика мікроскопа). Діафрагму відкривають настільки, 

щоб пропустити вузький пучок світла, який має освітлювати 

все поле зору. Зібрані конденсором промені проходять крізь 

напівпрозорий препарат і потрапляють в об'єктив, складна сис-

тема лінз якого формує збільшене перевернуте зображення 

об'єкта. Лінзи окуляра ще збільшують зображення. Загальне 

збільшення мікроскопа залежить від характеристик об'єктива 

та окуляра й дорівнює добутку їхніх збільшень. 
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Рис. 1.2. Будова світлового мікроскопа: 
1 – лампа, 2 – дзеркало, 3 – діафрагма, 4 – конденсор, 5 – об'єктив,  

6 – окуляр, 7 – тубус, 8 – штатив, 9 – макро- та мікрогвинти  

(за Сілі Р. та ін., 2007) 

 

Механічна система мікроскопа складається із штатива; части-

ни, що тримає тубус; нахиленого тубуса; револьверної системи 

для змінних об'єктів; предметного столика, гвинтів для пересу-
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вання столика, регулювальних мікро- та макрометричного гвин-

тів, а також регулювального гвинта конденсора. 
Тубус – це труба, закріплена на тубусотримачі. У ньому за-

кріплені окуляр та об'єктиви. Окуляр вставляють у тубус зверху. 
До мікроскопа додано три окуляри різної сили збільшення:  
7-, 10- та 15-кратний (кратність позначається відповідними циф-
рами: ×7, ×10, ×15). Знизу тубуса закріплено об'єктив. Зазвичай 
їх буває три: малого ×8, великого ×40 і найбільшого ×90 збіль-
шення (відповідні цифри поставлені збоку на об'єктивах). 

За допомогою зубчастого передавання тубус можна пересу-

вати вгору й униз. Для цього призначені два гвинти: більший – 

гвинт грубого наведення, або макрометричний, менший – гвинт 

тонкого наведення, або мікрометричний. 

Загальне збільшення мікроскопа визначається множенням 

збільшення об'єктива на збільшення окуляра й не перевищує 

2000-2500 разів. Основною характеристикою мікроскопа є його 

роздільна здатність – мінімальна відстань, на якій дві точки мо-

жна бачити як окремі. Її визначають за формулою 

λ
0,61

( inα)
d

n S
 


, 

де n – показник заломлення середовища між об'єктом та об'єкти-

вом (n повітря = 1, води = 1,33, імерсійного масла = 1,55); λ – 

довжина хвилі використаного світла (ділянка видимої частини 

світла – 400–700 нм);  – кут між оптичною віссю мікроскопа та 

променем, що найбільше відхиляється, але ще потрапляє до ньо-

го (кут не може бути більший за 90
о
, отже, Sin  – більший за 1). 

Знаменник цієї формули залежить від конструкції об'єктива  

і для кожного об'єктива є сталою величиною; його називають 

числовою апертурою об'єктива. Чим вона більша, тим менша 

роздільна здатність і тим краще розрізняються структури клітини. 

Числову апертуру можна збільшити двома шляхами: 1) збільшити 

"кут зору" об'єктива (), що можливо тільки в об'єктивах з великим 

збільшенням; 2) збільшити показник заломлення середовища (n), 

використовуючи, наприклад імерсійне масло. Обидві можливості 

швидко вичерпуються. Якщо об'єкт вивчають у променях білого 

світла за повітряної імерсії, то d = 200–350 нм (0,2–0,35 мкм), при 
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цьому можна дещо збільшити роздільну здатність мікроскопа, 

застосовуючи масляну імерсію. Людське око має роздільну здат-

ність 100 мкм (0,1 мм), а з використанням світлової мікроскопії 

"роздільна здатність ока" збільшується майже в 1000 разів. 

Правила користування світловим мікроскопом:  

1. Поставити мікроскоп дзеркальцем освітлювальної системи 

від себе, а окуляром – до себе (у випадку, коли мікроскоп не 

оснащений стаціонарною освітлювальною системою). 

2. Видалити пил з оптичних поверхонь за допомогою спеціа-

льно призначеної м'якої тканини. 

3. Перевести в робоче положення об'єктив малого збільшення 

(×8) так, щоб він був розташований по центру отвору предмет-

ного столика (об'єктив фіксується зачіпкою револьверної систе-

ми). За допомогою відповідного гвинта перевести конденсор у 

верхнє положення та максимально відкрити діафрагму. 

4. Наблизивши око до окуляра, за допомогою освітлювально-

го дзеркальця відрегулювати освітлення поля зору (у випадку, 

коли мікроскоп не оснащено стаціонарною освітлювальною сис-

темою). У деяких випадках використання, наприклад матового 

білого чи блакитного світлофільтрів, дозволяє покращити якість 

отриманого зображення. 

5. Покласти препарат на предметний столик так, щоб аналі-

зована частина була розташована над отвором столика. Покрив-

не скельце має бути зверху. 

6. Рухами мікрогвинта спробувати знайти чітке зображення 

мікроскопічного об'єкта, сфокусувавши на ньому оптичну сис-

тему мікроскопа. 

7. Якщо препарат потрібно проаналізувати детальніше, то слід 

плавно, не змінюючи положення тубуса, перевести револьверну 

систему на об'єктив ×40. При фокусуванні необхідно пам'ятати, 

що відстань між лінзою об'єктива та препаратом за малого (×8) 

збільшення становить  10 мм, великого (×40) – менше 1 мм.  

8. Обережно, спостерігаючи збоку, плавними рухами макрог-

винта встановити приблизний фокус, а, спостерігаючи в окуляр, 

за допомогою мікрогвинта остаточно сфокусувати зображення 

об'єкта. За різких поворотів макрогвинта можна роздавити скляний 

препарат об'єктивом і пошкодити сам об'єктив! 
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9. Для вивчення препарату за найбільшого збільшення на по-

верхню покривного скельця на місці зрізу нанести краплю імер-

сійного масла, повернути револьвер (спочатку піднявши тубус) 

так, щоб проти отвору в предметному столику став об'єктив ×90. 

Потім його опустити настільки, щоб фронтальна лінза занури-

лась у масло і, обертаючи мікрометричний гвинт, визначити йо-

го оптимальне положення для досягнення чіткого зображення. 

10. Після вивчення препарату, повертаючи револьвер, переве-

сти мікроскоп на мале збільшення, і тільки після цього зняти 

препарат. 

Помилки під час роботи з мікроскопом. При вивченні пре-

парату слід пам'ятати, що зазвичай досліджують тонкі зрізи ор-

ганів (рідше – це розтягнута плівка або розщипаний шматочок 

тканини). Проте розріз через орган може пройти в різних пло-

щинах. Щоб свідомо сприйняти видиму картину та правильно 

прочитати препарат, треба насамперед визначити, в якій саме 

площині пройшов розріз та уявити будову цього органу. 

Найхарактерніші помилки мікроскопіста-початківця: 

1. Препарат покладено на предметний столик у перевернуто-

му вигляді покривним скельцем униз. За малого збільшення йо-

го можна розглядати, але при спробах роздивитись препарат за 

великого збільшення скло може тріснути. 

2. Препарат дуже забруднений – неможливо досягти чіткого 

зображення.  

3. Лінзи мікроскопа, найчастіше об'єктива, забруднені. Дослі-

дникові здається, що видимість погана через неточне встанов-

лення мікроскопа. Роздивитись препарат, особливо за великого 

збільшення, не вдається – його можна роздавити. 

4. Поле зору несподівано зробилось туманним, обриси препа-

рату стали нечіткими. Це означає, що скло окуляра запотіло від 

дихання чи теплоти ока дослідника; можливо також, що на скло 

об'єктива потрапили гліцерин або вода, які покрили не лише сам 

препарат, а й покривне скельце. 

5. Незважаючи на всі зусилля дослідника, препарат погано 

освітлюється. Причина – закрита діафрагма або дуже опущений 

освітлювач. 
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6. Поле зору освітлене наполовину. Причина – змінилася на-

рушилась установка дзеркальця. Якщо ж освітлена половина 

поля зору відокремлюється різкою межею від неосвітленої, то 

це означає, що револьвер неправильно переведено, й об'єктив не 

стоїть проти отвору в предметному столику. 

7. Іноді поле зору перекривається оправою світлофільтра, 

який міститься внизу освітлювача під діафрагмою. Треба поста-

вити оправу на місце. 

8. Під час переведення на велике збільшення дослідник не 

може знайти потрібного місця на препараті. Це трапляється, ко-

ли препарат погано закріплено, тому при переведенні об'єктива 

він зміщується. Причина може бути і іншою – мікроскоп погано 

центрований. Це можна виправити лише в майстерні. 

9. Вивчаючи препарат, дослідник бачить якісь різкі структури 

у вигляді чітких стрічок, кіл тощо. Це зломи предметного або 

тріщини покривного скельця. Щось подібне можна побачити, 

якщо розглядати самий край покривного скельця, тоді під ним 

видно засохлий бальзам, межі якого різко заломлюють світло. 

10. Часто виникають непорозуміння через потрапляння до пре-

парату сторонніх тіл. У збільшеному вигляді вони набувають ди-

вовижної форми, бентежачи недосвідченого дослідника. Найчас-

тіше так буває при вивченні тимчасових препаратів. Пухирець 

повітря здається кругом або кулею з різко окресленими темними 

краями. Ниточки паперу мають вигляд товстих блідих волокон 

або паличок із низкою прямокутних комірок усередині. Людська 

волосина позбавлена цих комірок і здається рівним, більш або 

менш рівномірно забарвленим довгим циліндром. На препаратах 

можна зустріти й осади барвників, якими забарвлено зріз. 
 

Препарат 1. Клітини луски цибулі під світловим мікроскопом 

(тимчасовий незабарвлений препарат; рис. 1, кольор. вст.)  
 

Розрізати цибулину, розсунути соковиті луски та зняти з од-

нієї з них шкірочку. Шматочок шкірочки перенести у краплю 

води на предметне скло й накрити покривним скельцем. 

За малого збільшення добре видно довгасті клітини з чітко 

окресленими межами; за великого – можна побачити товсту 

оболонку, цитоплазму, яка у вигляді вузького пристінного шару 

вистилає внутрішню поверхню клітинної оболонки, а також дрі-
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бну зернистість в окремих ділянках цитоплазми. При забарвлен-

ні препарату барвником метиленовим синім або за дії яких-

небудь подразників у клітині стає добре помітним ядро, що ле-

жить біля одного з кінців клітини або в передній частині коло 

однієї зі стінок клітини. Ядро має овальну або округлу форму. 

На такому препараті зручно спостерігати явище плазмолізу –

відділення цитоплазми від оболонки. Для спостереження плаз-

молізу до одного краю покривного скельця підводять смужку 

фільтрувального паперу, біля іншого його краю наносять кіль-

ка крапель 8 % розчину їстівної солі (або 30 % розчину цукру). 

Фільтрувальний папір відтягує воду, на місце якої надходить 

розчин солі (або цукру). Тому вода з вакуолей клітини вихо-

дить в розчин, що її оточує, а цитоплазма відшаровується від 

оболонки клітини, стискається й набуває округлої форми. 

Якщо тепер, після вивчення явища плазмолізу, відсмоктати 

сольовий розчин і замінити його знову водою, то значний прип-

лив води до вакуолей із клітинним соком приведе до того, що 

цитоплазма знову відсунеться до стінок клітини, справляючи 

при цьому на неї значний тиск (явище тургору). 

 

МІКРОСКОПІЯ В ТЕМНОМУ ПОЛІ 
 

Цей мікроскопічний метод ґрунтується на явищі розсіювання 

світла на межі між двома середовищами, які мають різні показ-

ники заломлення світла. На відміну від світлового, мікроскоп 

темного поля має конденсор, що забезпечує бічне освітлення 

об'єкта. Клітини препарату освітлюються збоку, і на загальному 

темному фоні починають світитися дрібні структури, які немо-

жливо побачити у світлі, що проходить (ефект Тиндаля, прик-

ладом якого є видимість частинок пилу в повітрі при освітленні 

бічним променем сонячного світла). Прямі промені від освітлю-

вача в об'єктив не потрапляють. Світлова пляма, утворена вна-

слідок розсіювання світла кожною часткою, за розмірами більша 

за саму цю частку. Тому компоненти клітини, розміри яких ме-

нші за 0,2 мкм, завдяки відбитому від них світлу стають доступ-

ними для вивчення. 

Мікроскоп темного поля застосовують у мікробіології при 

вивченні мікроорганізмів і клітинних культур. Він дозволяє ві-
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докремити живі клітини, в яких світиться тільки оболонка, від 

мертвих, що мають яскраве світіння. Крім того, застосовуючи 

цей метод, можна вивчати мітохондрії, бактерії, міофібрили. 
Препарат 2. Клітини луски цибулі під мікроскопом темного поля 

(тимчасовий препарат). 
 

Покласти на предметний столик темнопольного мікроскопа 
зроблений препарат луски цибулі. Роздивитися його за малого 
та великого збільшення мікроскопа. Звернути увагу на те, що 
оболонки клітин та їхні ядра світяться на загальному темному 
фоні, їхні структури є більш контрастними, якщо порівнювати  
зі світловою мікроскопією. 

 

Фазово-контрастна мікроскопія 
 

Цей метод дозволяє отримувати контрастні зображення про-
зорих і незабарвлених об'єктів, які неможливо побачити за до-
помогою стандартних методів світлового мікроскопічного ана-
лізу. Контрастність зображень об'єктів, що вивчаються, досяга-
ється за рахунок використання спеціальної кільцевої діафрагми 
конденсора й так званої фазової пластинки, розташованої в об'єк-
тиві. Проходячи через клітину, світло змінює фазу – зсув фаз 
відбувається через різну швидкість поширення світла в середо-
вищах різної щільності. При проходженні крізь щільнішу струк-
туру коливання хвиль "трохи запізнюються", хоча й зберігають 
амплітуду. Фазові зсуви оком не сприймаються, оскільки око 
чутливе тільки до змін інтенсивності світла, яка залежить від 
амплітуди світлової хвилі. У фазово-контрастному мікроскопі 
до об'єктиву умонтовано спеціальну пластинку, проходячи крізь 
яку промінь світла набуває додаткового зсуву фази коливань. 
Таким шляхом фазові зсуви перетворюються на зміну амплітуди 
коливання. Отже, структури живої клітини, що мають більш ви-
сокий показник заломлення (хоч і є зовсім прозорими), вигля-
дають темнішими або світлішими, ніж навколишній фон.  

За допомогою цього методу вивчено процес мітозу, хромо-
соми, дрібні включення, а також досліджується вплив на них 
різних хімічних сполук, зокрема токсинів, отрути тощо. 

 

Препарат 3. Клітини шкірочки луски цибулі під фазово-конт-
растним мікроскопом (тимчасовий препарат).  
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Розглянути препарат луски цибулі за малого й великого збіль-
шення мікроскопа. Звернути увагу на те, що в клітинах можна 
побачити не тільки клітинну оболонку, цитоплазму та ядро, а й 
ядерце, деякі органели цитоплазми та вакуолі. 

Поляризаційна мікроскопія 
 

Цей метод світлової мікроскопії дозволяє вивчати об'єкти, яким 

притаманна ізотропія, тобто впорядкована орієнтація субмікро-

скопічних структур (посмуговані м'язові волокна, мікротрубочки 

веретена поділу, зерна крохмалю в рослинних клітинах тощо). 
У поляризаційному мікроскопі перед конденсором розташо-

вано поляризатор, що пропускає хвилі світла із певною пло-
щиною поляризації. У зоровій трубі розташовано аналізатор 
(лінза Бертрана), що може пропускати світло з тією самою 
площиною поляризації. Якщо ж другу призму (аналізатор) по-
вернути на 90º відносно першої, то світло не проходитиме. 
У цьому випадку, коли між такими схрещеними призмами міс-
титиметься об'єкт, який, у свою чергу, має подвійне заломлен-
ня променів, тобто здатність поляризувати світло, він буде ви-
глядати світлим на темному полі.  

За допомогою поляризаційної оптики було вивчено ультра-

структуру мієлінових оболонок задовго до її вивчення під 

електронним мікроскопом. Цей метод дає змогу визначати орі-

єнтацію частинок, напрямлення деформацій, величину подвій-

ного заломлення променів. За допомогою поляризаційного мі-

кроскопа можна спостерігати орієнтацію молекул ліпідів і ви-

мірювати їхню відносну кількість. Для дослідження можна ви-

користовувати живі клітини. 
 

Препарат 4. Зерна крохмалю під поляризаційним мікроскопом 

(тимчасовий препарат).  
 

За допомогою скальпеля з поверхні сирої картоплі зробити 

зішкріб і нанести його на центральну частину предметного скла 

у вигляді тонкого шару (мазку). Підсушити мазок протягом   

1–1,5 хв на повітрі, потім роздивитися препарат під поляриза-

ційним мікроскопом при виведеному (тобто непрацюючому) 

"аналізаторі". (У цьому стані поляризаційний мікроскоп працює 

як звичайний світловий. Вибрати на препараті місце, де зерна 

крохмалю розташовані поодинці.) Звернути увагу на те, що 
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центри утворення зерен крохмалю мають вигляд блискучих кра-

пок, навколо яких розташовуються шари крохмалю різної товщи-

ни (шари концентричні та ексцентричні). Зерна з одним центром 

утворення називають простими, а з двома та більшою кількістю 

центрів – складними. Потім роздивитися препарат при введеному 

"аналізаторі". Звернути увагу на чергування в зернах крохмалю 

світлих (анізотропних) і темних (ізотропних) ділянок. 

 

Порівняльна мікроскопія 
 

Оптична схема мікроскопа порівняння – це система з двох мі-

кроскопів із власними освітлювальними приладами. Зображення 

лівого, правого об'єктивів і прямокутних призм зводяться на ро-

зподільну призму до одного загального поля зору окуляра. Оскі-

льки призмовий блок нерухливий, то поле зору завжди залиша-

ється розділеним на дві рівні частини. Отже, у полі зору мікрос-

копа обидва досліджувані об'єкти завжди видимі одночасно.  

Мікроскопи порівняння найефективніші при порівняльному 

гістологічному аналізі нормальних і патологічно змінених тка-

нин, клітин, при вивченні змін в об'єкті протягом часу. 
 

Препарат 5. Мазок крові жаби й людини під порівняльним мікрос-
копом (забарвлення гематоксиліном та еозином (мазок крові жаби) 

і за Романовським (мазок крові людини); рис. 2, кольор. вст.)  
 

Мазок крові жаби є висушеним і зафіксованим препаратом. 

За малого збільшення на цих мазках видно розміщені окремо 

клітини крові округлої або овальної форми. За великого збіль-

шення в мазках крові найчастіше спостерігаються еритроцити. 

Вони мають овальну форму, цитоплазму світло-рожевого кольо-

ру, видовжене паличкоподібне ядро, забарвлене в темно-синій 

або фіолетовий колір.  

Крім еритроцитів є лейкоцити, форма ядер яких інша. Вони за 

розмірами або такі самі, як еритроцити, або трохи більші за них. 

Еозинофіли крові жаби овальної форми, їхнє ядро складається 

з кількох часток, з'єднаних тонкими містками. У цитоплазмі на-

явна велика зернистість, забарвлена в рожевий колір. Нейтрофі-

ли крові жаби за розмірами наближаються до еритроцитів, мають 

овальну форму, сегментоване ядро фіолетового кольору й дуже 
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дрібну зернистість у цитоплазмі, забарвлену в світлий синьо-

рожевий колір. Базофіли крові жаби вдвічі більші за еритроцити, 

вони овальної форми з великим сегментованим ядром, забарвле-

ним у фіолетовий колір. У цитоплазмі дрібна зернистість забарв-

лена в синій колір. Моноцити такі самі за розміром, як й еритро-

цити, овальної форми, ядро бобоподібне, забарвлене у світло-

синій колір, а цитоплазма – світло-рожевого кольору. Лімфоцити 

крові жаби менші, ніж еритроцити, округлої форми. Ядро лімфо-

цитів кругле, має світло-синє забарвлення. 

У мазку крові жаби багато тромбоцитів. Ці клітини значно 

менші за еритроцити, зазвичай зібрані групами по кілька клітин. 

Цитоплазма має світле забарвлення й розташована вузькою 

каймою навколо великого кулястого ядра темно-синього кольо-

ру. 

Мазок крові людини – висушений і зафіксований препарат. 

За малого збільшення на препараті видно безліч дрібних, без'я-

дерних клітин, забарвлених у світло-рожевий колір. За великого 

збільшення видно, що найбільшу кількість клітин у полі зору 

становлять еритроцити. Ці клітини не мають ядра. Цитоплазма 

їх забарвлена у світло-рожевий колір. Еритроцити мають куляс-

ту двовгнуту форму, тому центральна ділянка їхньої цитоплазми 

тонша, ніж краї клітини, і забарвлена світліше. Зрідка зустріча-

ються лейкоцити, клітини з ядрами, забарвленими в синій колір. 

Найчастіше в мазку крові людини зустрічаються нейтрофіли, 

вдвічі більші за еритроцити. Ядро складається з кількох сегмен-

тів, з'єднаних тонкими місточками. Колір ядра – темно-синій. 

Дрібна зернистість нейтрофілів має синьо-рожеве забарвлення.  
Досить рідко в мазку крові людини трапляються еозинофіли, 

втричі більші за еритроцити, що мають підковоподібне ядро фі-
олетового кольору. У цитоплазмі наявна велика зернистість яск-
раво-рожевого кольору. Ще рідше в мазку крові людини спосте-
рігаються базофіли. Їхні розміри близькі до еозинофілів, сегмен-
товані ядра забарвлені у фіолетовий колір. У цитоплазмі базофі-
лів міститься велика зернистість світло-синього кольору.  

У мазку крові людини можуть бути виявлені також незернис-
ті лейкоцити, найчастіше – лімфоцити, ядро яких округле. Мо-
ноцити – це найбільші клітини крові людини, у них велике ядро 
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бобоподібної форми, забарвлене в темно-синій колір. Цитоплаз-
ма світло-рожевого кольору.  

Зустрічаються також кров'яні пластинки, забарвлені у світло-
синій колір. Вони не мають ядра.  

 
Ультрафіолетова мікроскопія 

 

Ультрафіолетова мікроскопія ґрунтується на здатності де-

яких речовин, що входять до складу живих клітин та є прозори-

ми у видимому світлі, поглинати ультрафіолетове випроміню-

вання з певною довжиною хвиль (250–400 нм). Ця властивість 

притаманна високомолекулярним сполукам, таким як нуклеїнові 

кислоти, білки, ароматичні кислоти (тирозин, триптофан, мети-

лаланін), пуринові та піримідинові основи тощо.  

За допомогою ультрафіолетової мікроскопії визначають ло-

калізацію та кількість певних речовин, а при дослідженні живих 

об'єктів – їхні зміни в процесі життєдіяльності. 

Роздільна здатність такого мікроскопа менша, ніж у звичай-

ного світлового, і становить 0,1 мкм. Отримане в ультрафіоле-

тових променях зображення перетворюється на видиме за допо-

могою реєстрації на фотоплівці чи на люмінесцентному екрані. 

 

Флуоресцентна мікроскопія 
 

Флуоресцентна мікроскопія використовує явище флуоресце-

нції. Флуоресценція – випромінювання світла речовиною, що 

поглинула світло (або електромагнітне випромінювання) з ін-

шою, відмінною від випромінюваного світла, довжиною хвилі. 

Найчастіше випромінюване світло має більшу довжину хвилі, 

ніж поглинуте випромінювання.  

Низка внутрішньоклітинних компонентів (напр., включення 

вітамінів А і В2, ліпідів, пігменту порфірину, хлорофілу тощо) 

мають власну (первинну) флуоресценцію без додаткової обробки. 

Інші компоненти клітини, які не мають такої властивості, 

також можуть давати різну флуоресценцію після попередньо-

го забарвлення (вторинна флуоресценція) флуоресцентними 

барвниками – флуорохромами (акридиновий жовтогарячий, 

флуоресцин, флоксин тощо). Наприклад, акридин оранжевий 
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збуджує свічення ДНК яскраво-зеленим, а РНК – червоно-

оранжевим світлом. 

Завдяки кольоровому зображенню та високому ступеню 

контрастності флуоресцентна мікроскопія є додатковим засо-

бом вивчення живої клітини. Такий мікроскоп можна облад-

нати пристроєм, що дає змогу вивчати інтенсивність флуоре-

сценції і, таким чином, опосередковано визначати кількість 

речовини, що світиться.  

Варіант методу флуоресцентної мікроскопії, за якого збуд-

ження та випромінювання флуоресценції відбуваються в ульт-

рафіолетовій частині спектра, називають ультрафіолетовою 

флуоресцентною мікроскопією. 
 

Препарат 6. Клітини зеленої водорості під світловим і флуорес-
центним мікроскопом  

 

Для виготовлення препарату потрібно скальпелем надрізати 

шкірочку листка валіснерії (Vallisneria spiralis L.). Шматочок 

шкірочки знімають з листової пластинки та кладуть у краплину 

води на предметне скло, обережно накладають покривне скель-

це й розглядають за малого й великого збільшення. 

Клітини шкірочки або витягнутої, або полігональної форми. 

Оболонки клітин тонкі, щільно прилеглі одна до одної. У клітинах 

видно численні зелені тільця – хлоропласти із чіткими контурами, 

розміщені біля бічних стінок. У деяких клітинах видно ядро – світ-

ло-сіре тільце з одним ядерцем, що сильно заломлює світло, тому 

є добре помітним. Ядро в клітині може займати різне положення.  

За уважного спостереження можна побачити, що пластиди 

переміщуються вздовж клітинних стінок – відбувається їхній 

рух навколо центральної вакуолі цитоплазми. Такий рух назива-

ється коловим (циклоз). 

При вивченні цього самого препарату у флуоресцентному мі-

кроскопі хлоропласти, які містять хлорофіл і мають власну флу-

оресценцію, світитимуться яскраво-червоним кольором на фоні 

темно-синьої цитоплазми. 

 

Конфокальна мікроскопія 
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Глибина фокуса звичайного світлового мікроскопа достатньо 

висока, особливо при використанні об'єктивів малого збільшення. 

Це означає, що одночасно у фокусі можна бачити препарат на 

доволі істотній глибині, що викликає накладання зображень 

тривимірного об'єкту. З іншого боку, при конфокальній мікрос-

копії у фокусі одночасно видно тільки дуже тонку площину 

препарату. Це явище засноване на двох принципах: 1) об'єкт осві-

тлюється невеликим пучком світла; 2) отримане зображення "має 

пройти" через маленький отвір. У результаті детектора досягає 

тільки зображення, яке виникає в площині фокусування, тоді як 

зображення попереду й позаду від цієї площини блокуються.  

З практичною метою у більшості конфокальних мікроскопів 

використовується наступна схема: 1) освітлення забезпечується 

лазерним джерелом; 2) оскільки лазерне джерело дає дуже ма-

леньку точку, вона має переміщуватись по всьому зразку (ска-

нування), щоб забезпечити спостереження значної його частини; 

3) компонент зразка, що вивчається, має бути помічений флуо-

ресцентною молекулою (що означає неможливість вивчення 

звичайних зрізів); 4) для створення зображення використовують 

світло, яке відбивається від зразка; 5) відображене світло захоп-

люється детектором, тому сигнал можна підсилити електронним 

шляхом, щоб його можна було бачити на моніторі. 

Оскільки лише дуже тонка площина фокусування виявляється 

в кожний момент часу, можна об'єднати кілька площин фокусу-

вання одного зразка й реконструювати їх, перетворивши у триви-

мірне зображення. Для створення такої реконструкції конфокаль-

ний мікроскоп потребує потужного комп'ютерного забезпечення. 

 
ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ 

 
Трансмісійна (просвічувальна) електронна мікроскопія 

 

Трансмісійний електронний мікроскоп – це система візуалі-

зації зображення, яка теоретично забезпечує дуже високу розді-

льну здатність – 0,1 нм, на практиці –  3 нм. Це робить можли-

вим вивчення деталей при збільшенні навіть у 400 000 разів. 

В основі роботи трансмісійного електронного мікроскопа ле-
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жить принцип, за яким електромагнітні поля здатні відхиляти 

пучок електронів таким самим чином, що й скляні лінзи, які від-

хиляють світло. В електронному мікроскопі електрони випромі-

нюються в результаті нагрівання у вакуумі дуже тонкої метале-

вої (звичайно вольфрамової) нитки (катода). Далі електрони по-

трапляють в умови різниці потенціалів 60–120 кВ між катодом і 

анодом. Останній є металевою пластинкою з отвором у центрі. 

Електрони з високою швидкістю проходять через центральний 

отвір в аноді, формуючи постійний потік електронів, що прони-

кає в колону мікроскопа. Пучок проходить усередині електрич-

них котушок і відхиляється подібно до того, як в оптичних лін-

зах відхиляється світло, оскільки електрони змінюють свій потік 

під дією електромагнітних полів. Тому електричні котушки елек-

тронних мікроскопів називають електромагнітними лінзами. 

Перша електромагнітна лінза – конденсор, що фокусує пучок 

електронів на зрізі. Деякі електрони взаємодіють з атомами в 

зрізі й продовжують свій потік, тоді як інші – просто проходять 

через зразок без взаємодії. Більша частина електронів досягає 

"лінзи об'єктива", яка утворює збільшене зображення, що проек-

тується через інші "збільшувальні лінзи". Око людини не 

"сприймає" електрони, тому зображення в кінцевому варіанті 

проектується на люмінесцентний екран або реєструється на фо-

топлівках. Оскільки більша частина зображення в трансмісійно-

му електронному мікроскопі утворюється в результаті балансу 

між електронами, які потрапляють на люмінесцентний екран 

(або фотоплівку), та електронами, що залишилися в колоні мік-

роскопа, отримане зображення завжди чорно-біле. Темні ділян-

ки електронних мікрофотографій називають електроннощільни-

ми, а світлі – електроннопрозорими. 

Щоб "поліпшити" взаємодію між зразком та електронами, 

в електронній мікроскопії використовують дуже тонкі зрізи 

(40–90 нм), тому об'єкти заливають у тверде середовище – спе-

ціальні смоли. Отримані блоки настільки тверді, що для виготов-

лення зрізів використовують спеціальні скляні чи алмазні ножі. 

Отримані ультратонкі зрізи поміщають на маленькі металеві сі-

тки й досліджують під мікроскопом.  
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Растрова (сканувальна) електронна мікроскопія 
 

У мікроскопі такого типу поверхня спеціально обробленого 

зразка тканини сканується електронним променем (пучком 

електронів). Коли промінь потрапляє на препарат, поверхня 

останнього випромінює так звані вторинні електрони, які 

й перетворюються на зображення на телевізійному екрані.  

Завдяки великій глибині різкості цього мікроскопа зображення, 

що формується, виглядає як об'ємне. 

 

Метод заморожування 
 

Цей метод дозволяє досліджувати тканини за допомогою 

електронної мікроскопії, при цьому немає необхідності у фікса-

ції і заливці  досліджуваного матеріалу. Це дозволяє зменшити 

кількість можливих артефактів, порівняно зі стандартною підго-

товкою тканини для мікроскопії. Можна отримати зрізи замо-

рожених тканин із наступним дослідженням їх методами цито-

хімії або імуноцитохімії, або ці тканини піддаються сколюван-

ню (заморожуванню-сколюванню) для виявлення деталей внут-

рішньої структури мембран. 

 
М Е Т О Д И  В И В Ч Е Н Н Я  

Х І М І Ч Н О Ї  О Р Г А Н І З А Ц І Ї  К Л І Т И Н  
 

Останнім часом для вивчення хімічної структури клітин та 

їхніх компонентів використовується ціла низка нових методів 

досліджень. Поширення набули методики виявлення хімічних 

речовин і ферментів на зрізах клітин чи тканин у місцях їхньо-

го розміщення (in situ – на місці), до яких належать цитохімічні 

та гістохімічні методи. 

 

Цито- й гістохімія 
 

Цито- й гістохімічні методи дозволяють установити лока-

лізацію певних речовин або біохімічних процесів у клітинних 
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структурах. В основі їх лежать методи аналітичної хімії. 

На препараті ставлять проводять певну хімічну реакцію, за 

результатами якої доходять висновку про наявність або відсу-

тність певного класу речовин у складі клітини. Використову-

ють багато цитохімічних реакцій для виявлення білків, вугле-

водів, нуклеїнових кислот. 

Імуногістохімія 
 

Крім цито- та гістохімічних методів, існують ще імуногісто-

хімічні методи, в яких застосовується реакція антиген-анти-

тіло. Шляхом імунізації можна отримати відповідні антигенам 

антитіла, які потім зв'язують із флуорохромами або ферментами. 

Після обробки гістологічних препаратів молекулами мічених 

антитіл вони "опиняються" у місцях локалізації антигенів. Ан-

титіла виявляють або шляхом флуоресценції (свічення), або за 

наявністю відкладених продуктів гістохімічних реакцій. Методи 

використовуються для ідентифікації за маркерними речовинами 

клітин чи власне речовин, наприклад гормонів. 

 

Авторадіографія 
 

Метод авторадіографії – це реєстрація речовин, мічених 

ізотопами. За його допомогою можна побачити, до яких час-

тин клітини потрапляють речовини, мічені радіоактивними 

ізотопами. Це важливо для з'ясування особливостей функціо-

нування клітини. 

Перший етап авторадіографії – уведення радіоактивної спо-

луки до клітини. Залежно від мети дослідження можна викори-

стовувати різноманітні молекули, включаючи радіоактивні 

амінокислоти, нуклеотиди й вуглеводи. Ці молекули назива-

ються попередниками, оскільки вони можуть використовува-

тись клітинами для синтезу більших молекул, таких як білки, 

нуклеїнові кислоти або полісахариди. Отримують зрізи клітин і 

покривають їх фотоемульсією.  

Після певного періоду експозиції зрізи клітин проявляють 

фотографічним способом і вивчають. Коли радіоактивні часточ-

ки потрапляють у кристали бромистого срібла, які містяться у 

фотоемульсії, вони перетворюються на дрібні чорні зернятка 
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металевого срібла, тим самим виявляючи присутність радіо-

активної сполуки в клітині. Цей метод можна використовувати 

як у світловій, так і в електронній мікроскопії. Авторадіографія 

є одним із основних методів, що дає можливість вивчати дина-

міку синтетичних процесів, порівнювати їхню інтенсивність у 

різних клітинах на одному й тому ж апараті. Наприклад, за до-

помогою цього методу при використанні мічених попередників 

РНК було показано, що вся РНК синтезується тільки в інтерфаз-

ному ядрі, а наявність цитоплазматичної РНК є результатом мі-

грації синтезованих молекул із ядра. 

 

Метод молекулярної гібридизації  

нуклеїнових кислот 
 

Модифікований метод авторадіографії (метод молекуляр-

ної гібридизації) використовують також для визначення роз-

ташування певних типів амінокислот або окремих нуклеотид-

них послідовностей у складі клітинних ядер або хромосом. Ро-

зчин з міченою нуклеїновою кислотою (напр., рибосомною 

РНК) або її фрагмент (напр., із сателітною ДНК) наносять на 

препарат, попередньо оброблений так, щоб денатурувати ДНК 

(розірвати водневі зв'язки в нативній ДНК) у складі хромосом 

чи ядер, що досягають лужною або температурною обробкою 

зразка. У процесі ренатурації ДНК відбувається утворення мо-

лекулярного гібрида між міченою нуклеїновою кислотою з ро-

зчину та комплементарною йому ділянкою ДНК у препараті. 

Місце такої гібридизації визначається радіоавтографічно. Ме-

тод молекулярної гібридизації дозволяє з великою точністю 

локалізувати на хромосомі місця з певною нуклеотидною пос-

лідовністю або навіть розташування певних генів.  

Метод молекулярної гібридизації нуклеїнових кислот вико-

ристовується також при її забарвленні флуорохромами. Напри-

клад, якщо виділену ядерцеву ДНК, що відповідає за синтез 

рибосомних РНК, попередньо зв'язати з будь-яким флуорохро-

мом, то після проведення ренатурації ДНК на препаратах  

із цією флуоресцентною "рибосомою" ДНК можна побачити, 

що флуоресценція спостерігатиметься тільки в ядерцях інте-
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рфазних клітин або тільки в зонах ядерцевих організаторів 

мітотичних хромосом. Отже, у клітинах можна локалізувати 

будь-які послідовності ДНК або навіть розташування в ядрах 

окремих хромосом. Цей метод називається FISH-метод 

(fluorescence in situ hybridization). 

 

М Е Т О Д И  К І Л Ь К І С Н О Г О  А Н А Л І З У  
 

Морфометричні методи 
 

Морфометричні методи – це сукупність прийомів, які дають 

можливість визначати кількість структур, їхні площі, діаметри. 

Розрізняють автоматизовану морфометрію, за якої усі параме-

три вимірюються та реєструються у приладі автоматично. 

Стереологічні методи дозволяють шляхом спеціальних при-

йомів і розрахунків визначити тривимірні параметри об'єктів 

(напр., їхній відносний об'єм, уміст в одиниці об'єму тощо), оці-

нюючи на зрізах їхні лінійні та площинні виміри. 

 

Цитофотометрія 
 

Цитофотометрія (спектрофотометрія) – метод кількісного ви-

значення вмісту різних речовин у клітині на основі вивчення спе-

ктрів поглинання ними світлових променів. За допомогою цито-

флюорографа, в якому використовується лазерний промінь, мож-

на визначити розміри й форму клітин, особливості перебігу хімі-

чних реакцій, розділити в суспензії клітин їхні субодиниці. 

 

Диференціальне центрифугування 
 

Диференціальне центрифугування – метод, що дає можли-

вість виділити в достатньо чистому вигляді потрібну кількість 

органел, необхідних для їхнього повного біохімічного аналізу. 

Сутність методу – руйнування клітини шляхом гомогенізації 

у відповідному середовищі. Часто для цього використовують 

розчин сахарози. Потім клітинний гомогенат центрифугують. 

Цей метод називають диференціальним центрифугуванням, 

оскільки при його використанні внаслідок щоразового збіль-

шення швидкості та тривалості центрифугування різні органели 
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осідають на дні пробірки шарами: спочатку ядра, відтак мітохо-

ндрії і лізосоми, потім – комплекс Гольджі, обривки цитоплаз-

матичних мембран (плазмолеми, ендоплазматичної сітки) і, на-

решті, при найтривалішому центрифугуванні на високих швид-

костях в осад випадають рибосоми. Після кожного центрифугу-

вання відбирають осад і проводять його біохімічний аналіз. 

Підґрунтям методу є фізичний процес, базований на викорис-

танні центробіжної сили для розділення органел і клітинних ком-

понентів залежно від їхніх коефіцієнтів седиментації. Коефіцієнт 

седиментації часточки залежать від її розміру, форми, щільності, 

в'язкості середовища. Органели, отримані цим методом, можна 

проаналізувати щодо їхньої чистоти, використовуючи електрон-

ний мікроскоп, а хімічний склад і функції – вивчати in vitro. 

Наведені кількісні параметри найефективніше застосовують-

ся для вивчення клітин автоматизованими системами обробки 

зображень. Ці системи за допомогою комп'ютерів здатні не ли-

ше об'єктивізувати спостереження, статистично опрацьовувати 

одержані дані, а й кількісно моделювати та прогнозувати вияв-

лені процеси у клітинах і тканинах. 

 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  ЖИВИХ КЛІТИН  

 

Матеріалом для описаних вище методик цитологічних дос-

ліджень переважно є клітини, які попередньо умертвляють. 

Проте вельми цікавою є можливість експериментування над 

живими клітинами. Тому розроблено методики вивчення пев-

них сторін життєдіяльності клітин, інкубованих у спеціальних 

живильних середовищах. 

 

Метод тканинних культур 
 

Багато відомостей про клітини дає вирощування їх поза ор-

ганізмом у так званих тканинних культурах на спеціальних жи-

вильних середовищах. Тканину зазвичай поміщають у скляні 

посудини, звідки дослідження й дістали назву "вивчення in 

vitro" (від лат. іn – в, vitro – скло), хоча тепер частіше культури 

вирощують у пластмасових посудинах. Виділені із тканин клі-
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тини інкубують за температури +38– +39 °С (для клітин тварин-

ного та людського організмів) і за +22– +28°С (для рослинних 

клітин) у живильному середовищі відповідного складу. Клітини 

тоді ростуть у вигляді суспензії або моношару.  

Цінність методу культури тканин полягає в тому, що, з од-

ного боку, об'єктом досліджень є клітина як природна модель-

одиниця біологічної активності, що наближає умови експериме-

нту до нативних. З іншого боку, із певним ступенем автономно-

сті одиниця біологічної активності (клітина, тканина) вилучається 

з-під впливу корелятивних зв'язків і залежностей материнського 

організму. Створюються умови in vitro, що піддаються управ-

лінню та регуляції. Метод не забезпечує повних умов життя 

тканини (відсутні регуляторні впливи організму), проте дає мо-

жливість досліджувати під мікроскопом рух, ріст і поділ клітин, 

вивчати вплив на клітини різних фізичних і хімічних факторів. 

Одним із напрямів удосконалення методу культури тканин є ви-

рощування клітинних суспензій. Культура клітин, або суспен-

зійна культура, – це вирощування окремих клітин чи невеликих 

їхніх груп у завислому стані в рідкому живильному середовищі 

з використанням апаратури, що забезпечує їхню аерацію та пе-

ремішування. Характерною особливістю суспензійних культур є 

їхня морфологічна та біохімічна гетерогенність. Клітинна попу-

ляція містить клітини, що відрізняються за розміром і формою.  

Для дослідження живих рослинних клітин використовують 

культуру ізольованих протопластів, що можна визначити як 

"голі" клітини рослин, оскільки клітинна стінка видаляється 

механічним або ферментативним способом. Система ізольова-

них протопластів дає можливість вести селекцію на клітинному 

рівні, працювати в малому об'ємі з великою кількістю індивіду-

альних клітин, отримувати нові форми рослин шляхом прямого 

перенесення генів, а також соматичні гібриди між віддаленими 

в систематичному відношенні видами. Оскільки в ізольованих 

протопластах одразу починається регенерація клітинної оболон-

ки, то вони є зручним об'єктом для вивчення формування це-

люлозних мікрофібрил. 
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Мікроманіпуляції над клітинами 
 

Мікроманіпуляції над клітинами, тканинами чи ембріональ-

ними зачатками – це методики, метою яких є втручання до жи-

вої клітини або ембріонального зародку із тим, щоб викликати в 

них певні зміни й тим самим дослідити поведінку цих утворень 

у змінених умовах. Це може бути "гібридизація" клітин хіміч-

ним шляхом (дією чотирихлористого вуглецю) або мікрохірургі-

чне (під мікроскопом) об'єднання двох різних клітин (напр., фіб-

робласту курчати й міокардіоциту людини). До мікроманіпуля-

цій над клітинами належить й експеримент над ембріоном, коли 

на рівні гаструли пересаджують певну частину ембріона (скажі-

мо, хордомезодерму) у певну ділянку зародка для з'ясування 

явища ембріональної індукції. 

До сучасних мікроманіпуляцій над клітинами зараховують 

соматичну гібридизацію та генну інженерію. Суть соматичної 

гібридизації – злиття диплоїдних соматичних клітин і їхніх ядер. 

До факторів, що забезпечують злиття соматичних клітин, нале-

жать: інактивний вірус Сендай (вірус парагрипу, інактивований 

УФ-випромінюванням), поліетиленгліколь, дія лазерного й ней-

тронного опромінювання, а також вплив електричного поля. 

Завдяки соматичній гібридизації можна здійснити рекомбінацію 

генетичного матеріалу еволюційно віддалених організмів; вда-

ється долати міжвидові й навіть міжродові бар'єри. 

Суть генної інженерії полягає у виділенні та штучному 

створенні функціонально активних генетичних структур (генів, 

їхніх блоків, молекул ДНК) з наступним уведенням їх до клі-

тини (організму) для цілеспрямованої перебудови її генотипу. 

Уведений генетичний матеріал має стати складовою части-

ною генетичної системи реципієнтної клітини (організму): 

реплікуватися разом із його ДНК, виконувати регуляторні 

команди клітини, включатися до процесів транскрипції і транс 

ляції та забезпечувати синтез відповідних продуктів (білків, 

гормонів) і виявлення нових, не властивих для даного органі-

зму ознак і властивостей. 
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Прижиттєве фарбування тканин 
 

Деякі колоїдні барвники (метиленовий синій, нейтральний 

червоний, трипановий синій тощо) у певних дозах нетоксичні. 

При введенні їх у кров тварини вони забарвлюють певні стру-

ктури тканин.  

К О М П Л Е К С Н І  М Е Т О Д И  
В И В Ч Е Н Н Я  К Л І Т И Н  

 

Основні методики дослідження клітин показують багатство 

арсеналу методів у цитології, дають можливість здійснювати 

точний аналіз, починаючи зі структури клітини до молекулярної 

композиції окремих їхніх частин. Однак цим методикам власти-

ві певні недоліки. Наприклад, вирощування клітин на штучних 

середовищах позбавляє їх регуляторного впливу організму. Інші 

методи дослідження, в яких фіксація та фарбування клітин змі-

нюють до певної міри їхню прижиттєву структуру, дають ті чи 

інші похибки. Тому, продовжуючи досліджувати біологію клі-

тини, вивчаючи її будову, хімізм, функції, розвиток, диференці-

ацію та старіння, учені часто застосовують комплексне дослід-

ження тих чи інших явищ життєдіяльності клітин, вивчення пев-

ного питання з різних боків. Таким чином зводяться до мініму-

му недоліки окремих методик дослідження. 

Застосування різноманітних методів забарвлення, оптичних 

приладів у поєднанні з комп'ютерними технологіями забезпечує 

всебічне дослідження клітини, її хімічного складу, цитофізіоло-

гії, дає можливість моделювати фізіологічні та біохімічні проце-

си в клітинах. Інколи дослідження проводяться паралельно в 

різних лабораторіях різними методиками з тим, щоб отримати 

дані, які доповнювали б одні одних і в підсумку створювали уя-

влення про процеси в живих клітинах.  
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Запитання для самоперевірки 
 

1. Які етапи виділяють в історії вивчення клітини та тканин? 
2. Яке значення має клітинна теорія, сформульована Т. Шванном 

у розвитку природничого світогляду? 
3. Як пов'язана загальна цитологія з іншими природничими 

науками: хімією, фізикою, математикою тощо? 
4. Як пов'язана загальна цитологія з іншими біологічними нау-

ками: біохімією, біофізикою, зоологією, ботанікою, молекулярною 
біологією, мікробіологією, імунологією, фізіологією, спеціальною 
цитологією та гістологією тощо? 

5. Які практичні завдання в галузі рослинництва й тваринництва 
можна вирішувати, використовуючи досягнення сучасної цитології? 

6. Які важливі проблеми сучасної медицини можна вирішува-
ти, використовуючи фундаментальні знання з цитології? 

7. Із яких частин складається оптична система світлового  
мікроскопа? 

8. Із яких частин складається механічна й освітлювальна сис-
теми мікроскопа? 

9. Основні правила роботи зі світловим мікроскопом. 
10. Що таке роздільна здатність мікроскопа, від чого вона зале-

жить? 
11. Чому дорівнює роздільна здатність світлового й електрон-

ного мікроскопів? 
12. Які переваги дає фазово-контрастна мікроскопія? 
13. З якою метою використовується мікроскоп порівняння? 
14. Особливості флуоресцентної мікроскопії.  
15. Потрібно вивчити структури, розміри яких менші за 0,2 мкм, 

але більші за 0,1 мкм. Який метод світлової мікроскопії можна 
застосувати? 

16. Необхідно виявити у клітині структури, розміри яких менші 
за 0,1 мкм, але більші за 100 нм. Який метод світлової мікроскопії 
дозволить це зробити? 

17. Якщо при роботі з мікроскопом поле зору залишилось тем-
ним, то про які можливі помилки може йтися?  

18. Яким чином за допомогою конденсора й діафрагми можна 
збільшити інтенсивність освітлення об'єкта: 

а) опустити конденсор;  
б) збільшити отвір ірисової діафрагми;  
в) підняти конденсор; 
г) зменшити отвір ірисової діафрагми. 
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19. Деякі речовини у клітини мають здатність світитися під дією 
ультрафіолетових променів. Який мікроскоп можна використати для 
їхнього вивчення? Чи можливий у цьому випадку кількісний аналіз? 

20. Які види мікроскопії потрібно застосувати, якщо необхідно 
дослідити форму незабарвлених живих клітин? 

21. Світлооптичний метод, який слід застосувати при визна-
ченні просторової локалізації упорядковано розташованих білків.  

22. Який мікроскоп слід використати при вивченні структури 
плазмолеми товщиною 7–10 нм? 

23. Треба дослідити на рівні світлової мікроскопії дрібні деталі бу-
дови клітини. Який об'єктив треба використати: ×8, ×40, імерсійний? 

24. Необхідно виявити найбільшу кількість гістологічних струк-
тур. Який із двох режимів мікроскопіювання ви оберете: об'єктив 
×90, окуляр ×10 або об'єктив ×20, окуляр ×20? 

25. Що таке тотальний, тимчасовий і постійний препарати? 
26. Методика виготовлення тимчасових препаратів. 
27. Назвіть основні етапи виготовлення постійних препаратів. 
28. У чому суть фіксації? 
29. Які бувають фіксатори, у в чому полягає механізм їхньої дії? 
30. Для чого використовують заливку у тверді середовища  

(парафін, парапласт тощо) гістологічних об'єктів? 
31. Як називаються прилади для отримання гістологічних зрі-

зів? Які основні частини в них виділяють? 
32. Назвіть оптимальну товщину зрізів при використанні пара-

фіну та целоїдину? 
33. З якою метою забарвлюють гістологічні препарати? 
34. Які групи барвників використовують в гістологічний прак-

тиці? Наведіть приклади. 
35. Які забарвлені структури називають "оксифільними" та "ба-

зофільними"? 
36. На препаратах, забарвлених гематоксиліном та еозином,  

є клітини з базофільною або оксифільною цитоплазмою. Які речо-
вини в цитоплазмі зумовлюють це явище? 

37. Яка мета останнього етапу виготовлення постійного препа-
рату "заключення"? Які середовища для цього застосовують? 

38. Які фіксатори використовують для електронної мікроскопії? 
39. Які середовища застосовують для імпрегнації тканин для 

електронної мікроскопії? Чому дорівнює оптимальна товщина 
зрізів для електронної мікроскопії? 

40. Як називається "забарвлення" в електронній мікроскопії, які 
сполуки використовують для цього? 
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Розд іл  2  
 

ЗАГАЛЬНА МОРФОЛОГІЯ КЛІТИНИ 
 

Клітина – цілісна, нероздільна система, яка складається з де-

кількох підсистем. Кожна підсистема виконує специфічні клі-

тинні функції. Компоненти підсистеми пов'язані один з одним, 

створюючи єдину цілісну систему клітини. 

Усі клітини еукаріотів мають загальний план будови (рис. 2.1; 

рис. 3 і 4, кольор. вст.). Найбільші підсистеми, які прийнято ви-

діляти у клітині – це поверхневий апарат, цитоплазма, ядро. 

До складу поверхневого апарату входять:  

1) надмембранний комплекс (у тварин – глікокалікс; у рос-

лин – клітинна стінка);  

2) плазмолема; 

3) під(суб)мембранний комплекс. 

Поверхневий апарат є рецепторно-бар'єрно-транспортною 

системою клітини, яка забезпечує її зв'язок із зовнішнім сере-

довищем, клітинами, розташованими поруч, або з позаклітин-

ним матриксом. 

Друга підсистема клітини – цитоплазма. До складу цитопла-

зми входять: 

1) цитозоль – внутрішнє середовище клітини, що включає 

систему проміжного обміну; 

2) цитоскелет – опорно-рухова система клітини; 

3) органели – обов'язкові структури цитоплазми, що викону-

ють визначені функції.  

Органели, які мають вигляд пухирців, вакуолей, оточених 

однією мембраною (ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, 

лізосоми, пероксисоми, вакуолі рослинних клітин), об'єднують 

у групу одномембранних органел. Ендоплазматична сітка, ком-

плекс Гольджі, лізосоми та численні мікропухирці структурно-

функціонально поєднуються в систему, яка називається вакуо-



 45 

лярною системою клітини. Це система синтезу, сегрегації, вну-

трішньоклітинного транспорту біополімерів (за винятком нукле-

їнових кислот). Двомембранні органели клітини – мітохондрії 

(система енергозабезпечення) і пластиди (система фотосинтезу). 
 

 

1 
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10 

1 

3 

4 

12 2 
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Рис. 2.1. Схема загального плану будови клітини:  
1 – ендоплазматична сітка; 2 – апарат Гольджі; 3 – лізосоми;  

4 – мітохондрії; 5 – гіалоплазма; 6 – центросома (клітинний центр);  
7 – ядро; 8 – ядерні пори; 9 – ядерце, 10 – піноцитозні пухирці;  
11 – три послідовні стадії фагоцитозу; 12 – секреторні вакуолі 

(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 
 

До немембранних органел (які оточені мембраною та фактич-
но є складними макромолекулярними комплексами) належать 
клітинний центр і рибосоми.  

Системою забезпечення, реалізації та відтворення (переда-
вання) генетичної інформації є ядро. У його складі визначають: 
поверхневий апарат, каріоплазму, матрикс, хроматин і рибонук-
леопротеїнові комплекси (включаючи ядерце).  

1
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Наведений поділ досить умовний, бо всі компоненти клітини 

працюють узгоджено для забезпечення певних клітинних функцій. 
Основною системою компартменталізації клітин є біологічні 

мембрани, побудовані за загальним принципом. Основу будь-
якої мембрани становлять ліпіди, що формують асиметричний 
ліпідний бішар. У ліпідному бішарі наявні білки (поверхневі та 
інтегральні) та вуглеводи (на зовнішньому боці плазмолеми). Не-
зважаючи на високий рівень гомології, різні мембрани мають істо-
тні структурні відмінності, залежні від типу мембрани й особливо-
стей їхніх функцій. За товщиною мембрани також варіюють: ендо-
плазматичні становлять 5–7 нм, а плазмолема – 7–10 нм (табл. 2.1). 

 
Таб ли ц я 2 . 1  

Відсоткове співвідношення білків і ліпідів  
у мембранах відносно їхньої сухої ваги 

 

Мембрана Білок Ліпіди Вуглеводи 

Клітина печінки 44 52 4 
Мієлін 18 79 3 
Зовнішня мембрана еритроцитів 49 43 8 
Зовнішня мітохондріальна мембрана 59 40 1 
Внутрішня мітохондріальна мембрана 80 20 0–0,5 
Мембрани ендоплазматичної сітки 
(фракція мікросом) 

40 59 1 

 

Отже, біологічні мембрани складені з білків, ліпідів, вуглево-
дів, а також неорганічних сполук. Існує класифікація білків за 
їхнім положенням у мембрані, здатністю з нею солюбілізуватись 
і за функцією (каталізатори метаболізму; транспортні білки; ре-
цептори; білки, що забезпечують рухливість; структурні тощо). 
До складу мембрани входять нейтральні жири, фосфоліпіди, сте-
роїди, зокрема холестерин, складні ліпіди. Вуглеводні компоненти 
мембрани представлені переважно олігосахаридами, до складу 
яких найчастіше входять нейтральні моносахариди – глюкоза, ма-
ноза, N-ацетилглюкозамін – та єдиний заряджений моносахарид – 
сіалова кислота. Мембранні вуглеводи присутні не у вільній формі, 
вони ковалентно сполучені з білками (глікопротеїни) або з ліпі-

дами (гліколіпіди, незначна частина,  7 %). Вуглеводи ніколи не 
присутні на цитоплазматичній поверхні плазмолеми, їх майже 
немає на внутрішньоклітинних мембранах. 

Розміри та форма клітин пов'язані з її функціями. Найменші 

з них мають діаметр  4 мкм, тоді як розмір інших коливається від 
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10 до 100 мкм. Проте відомі й приклади дуже великих клітин – 
яйцеклітини, розміри яких можуть досягати десятків сантиметрів.  

За формою клітини бувають кулясті (лейкоцити, спроможні змі-
нювати форму завдяки здатності до амебоїдного руху), із великою 
кількістю відростків (нервові, пігментні), видовжені (м'язові), при-
зматичні, сплющені (епітеліальні) тощо (див. рис. 3 кольор. вст.). 

 

Препарат 1. Гепатоцити печінки аксолотля (забарвлення гематок-
силіном та еозином; рис. 5, кольор. вст.; полігональні клітини). 

 

Серед хребетних тварин хвостаті амфібії мають найбільші 
клітини. Тому цей препарат є дуже зручним для ознайомлення 
із тваринною клітиною.  

За малого збільшення на препараті печінки аксолотля треба 
знайти великі, переважно шестикутні клітини – гепатоцити, ци-
топлазма яких забарвлена в рожевий колір, а ядро – у фіолето-
вий. Ядер у клітині може бути одне, два або навіть три. Клітини 
печінки щільно прилягають одна до одної, виразно видно межі 
між ними – мембрани двох сусідніх клітин і міжклітинний прос-
тір. Групи клітин відокремлені сполучною тканиною. 

Цитоплазма гепатоцитів має зернисту або сітчасту структуру 
за рахунок численних прозорих вакуолей, що утворились унас-
лідок гістологічної обробки на місці "вимитих" крапель жиру 
(містяться у значній кількості в гепатоцитах). У центрі клітини 
розташоване округле ядро, в якому можна помітити між брил-
ками хроматину одне, іноді – два кулясті ядерця. Поміж гепато-
цитами зустрічаються скупчення темно-коричневих пігментних 
клітин з відростками та еритроцити (жовто-червоні клітини з 
темно-фіолетовими ядрами).  

 

Препарат 2. Ультраструктура клітин печінки (електронограми; 
рис. 2.2, 2.3). 

 

Електронограми отримані двома методами. На рис. 2.2 наведено 
електронограму зрізу тканини печінки, отриману методом просві-
чувальної електронної мікроскопії. На ній помітне ядро, ядерце, 
ядерна оболонка, а в цитоплазмі – гранулярна ендоплазматична 
сітка, апарат Гольджі, мітохондрії, рибосоми та інші органели. 

На рис. 2.3 подано електронограму клітин печінки, виготов-
лену методом заморожування-травлення. На ній помітні ядро, 
ядерна оболонка, апарат Гольджі та інші органели. 
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Рис. 2.2. Електронограма клітин печінки 
(36000): 1 – ядро, 2 – ядерце, 3 – мітохондрії, 

4 – ендоплазматична сітка, 5 – рибосоми, 
6 – апарат Гольджі, 7 – плазмолема 

(за Ролан Ж.-К. та ін., 1978) 

 

Рис. 2.3. Електронограма клітин печінки  
(метод заморожування-травлення, 23000): 1 – ядро,  

2 – цитоплазма, 3 – мітохондрії, 4 – жовточний каналець,  
5 – апарат Гольджі, 6 – плазмолема, 

7 – ендоплазматична сітка, 8 – оболонка ядра, 

9 – ядерні пори (за Ролан Ж.-К. та ін., 1978) 
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Препарат 3. Яйцеклітина беззубки (забарвлення гематоксилі-

ном та еозином; рис. 2.4; рис. 6, кольор. вст.; округлі клітини)  
 

Препарат (рис. 6, кольор. вст.) є розрізом мантії двостулково-

го молюска беззубки. На периферії зрізу видно непосмуговані 

м'язи, а всередині – розрізаний яєчник, у великих фолікулах яко-

го містяться великі округлі клітини – яйцеклітини. 

Зустрічаються молоді яйцеклітини й дозрілі; останні мають 

оболонки, з яких вторинна оболонка добре розпізнається, оскі-

льки вона відстає від клітини, а іноді навіть відокремлюється й 

лежить поруч. В яйцеклітині добре помітне велике округле ядро, 

розташоване звичайно ексцентрично, що містить складне ядер-

це. Одна частина ядерця забарвлюється інтенсивніше, вона тем-

ніша й менша за іншу, світлішу частину. 

 1 

2 

3 

 

Рис. 2.4. Яйцеклітини беззубки (Об. 40, Ок. 7): 

1 – ядро, 2 – подвійне ядерце, 3 – жовткові гранули в цитоплазмі  

(за Алмазовим І.В, Сутуловим. Л.С., 1978) 

 

Препарат 4. Пігментні клітини шкіри пуголовка (незабарвлений 

препарат; рис. 7, кольор. вст.; зірчасті клітини). 
 

За малого збільшення мікроскопа на препараті можна поба-

чити коричневі клітини, які мають відростки – меланоцити. 

Серед них є дуже великі, надзвичайно розгалужені й менші за 

об'ємом клітини, котрі, відповідно, менш розгалужені (деякі 

з них мають вигляд грудочок чорного або темно-коричневого 

кольору). Зерна пігменту меланіну настільки щільно заповню-
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ють ці клітини, що клітинне ядро, яке має вигляд незабарвленої 

кульки, інколи стає непомітним. Розглядати ці клітини слід за 

великого збільшення мікроскопа.  

Забарвлення клітин зумовлене наявністю меланінових піг-

ментних гранул у відростках. Пігмент меланін за хімічною при-

родою є похідним амінокислоти тирозину. У гранулі він міс-

титься в комплексі зі спеціальним білком.  
 

Препарат 5. Епітеліоцити канальців нирки кроля (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; рис. 8, кольор. вст.; кубічні й приз-

матичні клітини).  
 

Цей препарат є зрізом коркової речовини нирки кроля. За ма-

лого збільшення на препараті помітні численні трубочки із про-

світом різного розміру, перерізані впоперек, уздовж і навкіс. 

Це вивідні протоки для сечі – сечововивідні канальці коркової 

речовини нирки. Між канальцями міститься сполучна тканина, 

яка утворює строму нирки, де проходять капіляри. 

За великого збільшення помітно, що стінки канальців утво-

рені одним шаром клітин – епітеліоцитів, майже однакової висо-

ти й ширини, що є характерним для кубічного епітелію. Цито-

плазма епітеліальних клітин забарвлена в рожевий колір. Між 

клітинами чітко розрізняються межі у вигляді тонких ліній. Ядра 

епітеліоцитів кулясті, містяться переважно в центрі клітини 

й мають темно-синє забарвлення. У клітинах канальців розрізня-

ють апікальну частину, звернену в просвіт канальця, і базальний 

кінець, розташований на так званій базальній мембрані. 

Міжклітинна речовина сполучної тканини між канальцями за-

барвлена в рожевий колір, а ядра її клітин – у темно-синій. Капі-

ляри строми нирки мають вигляд тонких трубочок. Їхня стінка 

утворена ендотелієм, який на зрізі має вигляд тонкої плівки з по-

товщенням у місцях розташування ядер ендотеліальних клітин. 
 

Препарат 6. Нейроцити спинного мозку щура (метод сріблення; 

рис. 9, кольор. вст.; відросчасті клітини).  
 

На поперечному зрізі спинного мозку за малого збільшення в 

центрі видно канал, який оточує сіра речовина у формі метели-

ка, котра складається переважно з тіл нейронів і оточуючих 

нейрони дрібних клітин (клітин глії). Сіра речовина утворює 
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широкі передні, вузькі задні та слабко виражені бічні роги. На-

вколо сірої речовини – біла речовина спинного мозку, що скла-

дається з відростків нейронів, які поширюються в різних напря-

мках. 
Найбільші за розміром нервові клітини розміщені в передніх 

широких рогах сірої речовини – це мотонейрони. За великого 
збільшення слід розглянути форму рухових нейронів. Від тіла 
нейрона (перикаріону) відходять у різні боки кілька відростків 
(клітини є мультиполярними). Простежити відростки на великій 
відстані на зрізі неможливо, видно тільки їхні початкові ділянки, 
що відходять від тіла клітини. Ядро розташоване в центрі нер-
вової клітини, воно велике, округле, світле. В ядрі помітно круг-
ле ядерце, забарвлене в темно-коричневий або чорний колір. 

У тілі нервової клітини є густа сітка з чорних ниток (нейро-
фібрил), яка щільно оплітає ядро. У відростках вони розміщують-
ся паралельно та йдуть уздовж волокна. 

 

Препарат 7. Нервові клітини сітківки ока коня (забарвлення то-
луїдиновим синім за Нісслем; відросчасті клітини). 

 

За малого збільшення помітні великі нервові клітини сітків-
ки. Нейроцити мають відросчасту форму, їхня цитоплазма за-
барвлена в синій колір. Зазвичай у центрі клітини є світле ядро 
з одним або двома ядерцями. 

 

Препарат 8. Посмуговані м'язові волокна язика щура (забарвлен-
ня гематоксиліном та еозином, рис. 10, кольор. вст.; симпласт).  

 

За малого збільшення помітні зрізи посмугованих м'язових во-
локон, які складають основу язика. Волокна йдуть у язиці взаємно 
перпендикулярно у трьох напрямках: поздовжньо, поперек і косо. 
Слід проаналізувати будову м'язових волокон, які зрізані поздов-
жньо. Вони мають форму циліндра та є симпластом – однією 
"гігантською клітиною". Прошарки пухкої сполучної тканини 
(ендомізій) розділяють м'язові волокна на окремі групи.  

Продовжити аналіз слід за великого збільшення. Волокна ото-
чені оболонкою – сарколемою, під якою розташовуються ядра 
темно-сірого або чорного кольору й видовженої сплющеної фор-
ми. В ядрах можна побачити одне або два ядерця. У цитоплазмі 
(саркоплазмі) м'язового волокна впорядковано розміщені пучки 
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міофібрил, які формують ділянки з різними оптичними властиво-
стями: диски А – анізотропні (темні), диски І – ізотропні (світлі).  

Запитання для самоперевірки 
 

1. Дайте визначення поняття "клітина". 
2. Охарактеризуйте поняття "тканина". 

3. Історія створення та основні положення клітинної теорії. 
4. Дайте порівняльну характеристику прокаріотичних та еу-

каріотичних клітин.  

5. Які організми належать до прокаріотів та еукаріотів? 
6. Назвіть основні функціональні властивості живої клітини. 

7. З яких елементів складаються тканини тваринних організмів? 
8. Опишіть основні форми клітин у людини. З чим може бути 

пов'язане клітинне різноманіття? Наведіть приклади клітин різ-

ної будови. 
9. Назвіть основні складові частини клітини. 

10. Що таке компартменталізація клітини? 
11. Чому вважають штучним поділ клітини на окремі ком-

партменти? 
12. На препараті визначається структура, оточена цитоплаз-

матичною мембраною, вона має велику кількість цитоплазми та 

багато ядер. Як вона називається? 
13. Відомо, що мембрани різних органел клітини за будовою 

однакові. Чим пояснюються специфічні функції кожної органели? 
14. Дайте визначення поняття "елементарна" біологічна мем-

брана. Хто автор цього поняття?  

15. Сучасна модель будови мембрани. 
16. Дайте визначення поняття "органели" та "включення". 

Наведіть класифікацію органел. 
17. Які функції виконує гіалоплазма? 

18. Як змінюється швидкість біохімічних реакцій у гіалоплазмі 

за полімеризації білка актину? 
19. Чим відрізняються мембрани ектоплазматичного типу від 

мембран ендоплазматичних? 
20. Як здійснюється зв'язок між окремими компартментами 

клітини? 
21. Назвіть неклітинні структури. Охарактеризуйте їхню будо-

ву. Наведіть приклади. 
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Розд іл  3 
 

БУДОВА  
ПОВЕРХНЕВОГО АПАРАТУ КЛІТИНИ 

 
До поверхневого апарату клітин належать плазматична мем-

брана, надмембранні та під(суб)мембранні структури. Зверніть 
увагу на своєрідність надмембранних структур про- та еукаріо-
тів (рис. 11 кольор. вст.). Надмембранним компонентом у тва-
ринних клітинах є глікокалікс, у рослинних – клітинна стінка.  

Під(суб)мембранний компонент поверхневого апарату клітин – 
це спеціалізована периферична частина цитоплазми, що вміщує 
елементи цитоскелета. Пластичність цієї опорно-скоротливої сис-
теми зумовлена можливістю збирання та розбирання її компонен-
тів. Це, у свою чергу, зумовлює участь субмембранного компоне-
нту поверхневого апарату в різноманітних внутрішньоклітинних 
процесах, зокрема у визначенні локалізації мембранних білків. 

Функції поверхневого апарату клітин: бар'єрна, транспортна, 
рецепторна, забезпечення клітинних взаємодій, захисна, сигнальна. 
Наприклад, транспорт речовин через плазмолему може здійснюва-
тися шляхом простої дифузії або дифузії полегшеної (за участю 
мембранних білків-переносників або специфічних каналоутворю-
вальних білків). Обидва типи транспорту здійснюються за градієн-
том концентрації речовини, що транспортується, і без витрати ене-
ргії (пасивний транспорт). Активний транспорт відбувається за 
участю спеціалізованих білків-транслоказ, які забезпечують перене-
сення речовини проти градієнту її концентрації із витратою енергії.  

Цитоз – це спосіб трансмембранного перенесення рідини, 
макромолекул або невеликих часток за участю мембранних ве-
зикул. Розрізняють такі його види: 

1) ендоцитоз – захоплення речовин із позаклітинного сере-
довища й поглинання їх клітиною (відомо три варіанти ен-
доцитозу: піноцитоз, фагоцитоз, рецепторно-опосередко-
ваний ендоцитоз); 
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2) екзоцитоз – процес, протилежний ендоцитозу, видалення 
речовин із клітини. 

У деяких клітинах за участю плазмолеми формуються спеці-
алізовані клітинні утворення, такі як псевдоподії і мікроворсин-
ки. Ще одним типом спеціалізованих похідних, утворених мем-
бранами гліоцитів, є мієлінова оболонка нервових волокон і лі-
попротеїнові структури фоторецепторних клітин. 

Міжклітинні взаємодії, що здійснюються за участю поверх-
невого апарату клітини, охоплюють різноманітні за механізмами 
процеси, за яких окрема клітина або група клітин тим чи іншим 
шляхом отримує вплив з боку інших клітин. Однією із форм між-
клітинних взаємодій є міжклітинні контакти (типу клітина–
клітина, клітина–матрикс).  

Контакти типу клітина–клітина утворюються між просторово 
зближеними клітинами, що перебувають у фізичному контакті. 
Залежно від природи клітин між ними можливі тимчасові кон-
такти, тривала або постійна адгезія. Розрізняють наступні типи 
контактів: простий, десмосома, щільний, зона злипання, смуга 
злипання, "замок", септальний, щілинний, плазмодесма, синапс.  

У простих контактах між клітинами зберігається міжклітин-
ний простір завтовшки 8–16 нм, заповнений міжклітинною ріди-
ною. Структура утворена двома плазматичними мембранами, які 
мають у цитоплазмі з двох боків "пластинки прикріплення". Між-
клітинний простір, заповнений щільною речовиною, називається 
десмосомою. Це адгезивний контакт. Через щільний контакт 
або замикальну зону неможливо переміщення речовин з одного 
боку клітинного шару до іншого. Зона злипання, як правило, за-
звичай міститься безпосередньо за щільним контактом. Смуга 
злипання (вставні диски кардіоміоцитів) – місце специфічного 
контакту цитоплазматичної мембрани м'язових клітин. Ще один 
тип субмікроскопічного з'єднання клітин, де виступ однієї плаз-
матичної мембрани заходить у проміжки між виступами іншої 
сусідньої плазматичної мембрани, називається "замком". Щілинні 
контакти належать до комунікаційних, оскільки дозволяють ві-
льне переміщення іонів і невеликих молекул між суміжними клі-
тинами. У рослин відомий інший тип комунікаційних міжклітин-
них зв'язків – плазмодесми (вузькі цитоплазматичні місточки). 
Особливим типом міжклітинних контактів є синапс, який харак-
теризується специфічною будовою та функціонуванням. 
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Препарат 1. "Щіткова облямівка" епітелію кишечнику аскариди 
(забарвлення залізним гематоксиліном; рис. 12, кольор. вст.). 

 

Одношаровий епітелій, що вистилає тонкий кишечник, скла-
дається з циліндричних клітин. Ядра цих клітин розташовані на 
різних рівнях, але завжди в базальній частині клітини (ця частина 
завжди прилягає до базальної мембрани, апікальна – обернена до 
просвіту кишечнику). Ядра овальні, невеликі, фіолетового кольо-
ру. У них чітко помітні глибки гетерохроматину та ядерця. 

На апікальній (вільній) поверхні епітеліоцитів є світла смуга – 
"щіткова облямівка". Це досить товстий шар з поздовжньою сму-
гастістю. "Щіткова облямівка" складається з великої кількості 
мікроворсинок – виростів мембрани. Утворення такої облямівки 
збільшує всмоктувальну поверхню кожної клітини.  

Цитоплазма клітин зерниста, в апікальній частині зустріча-
ються невеликі грудочки темного кольору – це мітохондрії. У ци-
топлазмі містяться також різноманітні включення, які мають ви-
гляд темнозабарвлених грудочок різного розміру.  

 

Препарат 2. Ультраструктура "щіткової облямівки" (електроно-
грама; рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Ультраструктура "щіткової облямівки". 
А – ×16 000: 1 – мікроворсинки; 2 – замикальна зона;  

3 – мембрани сусідніх клітин; 4 – мітохондрії; 5 – лізосома;  
6 – ендоплазматична сітка. Б – ×5 000, В – ×6 600: 1 – мікроворсинки;  

2 – цитоплазма (за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 
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На рис. 3.1 А показано поздовжньо зрізану ділянку епітелі-
альної клітини разом із "щітковою облямівкою", утвореною чи-
сленними виростами плазматичної мембрани – мікроворсинка-
ми. Завдяки мікроворсинкам поверхня епітелію, що всмоктує 
перетравлену їжу, збільшується в кілька десятків разів.  

На рис. 3.1 Б і В показано мікроворсинки, зрізані поперек і поз-
довжньо. На поздовжньому зрізі видно, що внутрішня частина мік-
роворсинок утворена цитоплазмою епітеліальних клітин із числен-
ними тонкими нитками. Для фібрилярної системи мікроворсинок 
характерна структурна постійність. В апікальній і базальній части-
нах мікроворсинки розташована сітка фібрилярних структур. 

Опорна структура мікроворсинок подана поздовжніми й по-
перечними нитками. На поперечному зрізі мікроворсинок 
(рис. 3.1 Б) є опорні нитки (мікрофіламенти актинової природи), 
що виявляються в її центральній зоні. 

 

Препарат 3. Ультраструктура цитоплазматичної мембрани 
(електронограма; рис. 3.2). 

 

 
 

Рис. 3.2. Ультраструктура цитоплазматичної мембрани (× 30 0000) 

(за Ролан Ж.-К. та ін., 1978) 
 

На рисунку представлено будову плазматичної мембрани, що 

має вигляд тришарового утворення – між двома щільними шара-

ми чітко видно світлий прошарок, утворений неосміофільними 

ділянками ліпідних молекул. На електронограмі помітна асимет-

рія осміофільних щільних шарів – зовнішній осміофільний шар 

має більшу товщину, ніж внутрішній, прилеглий до цитоплазми. 
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Асиметрія пояснюється полярністю мембрани, тобто в зовнішньо-

му шарі, на відміну від внутрішнього, локалізовані глікопротеїни. 
 

Препарат 4. Ультраструктура мембрани (електронограма; рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Ультраструктура мембрани (×15 000): 1 – мікроворсинки;  

2 – глікокалікс (за Ролан Ж.-К. та ін., 1978) 
 

На електронограмі показано периферійну ділянку яйцеклітини. 
Цитоплазма яйцеклітини утворює вирости – мікроворсинки. На зов-
нішньому боці плазматичної мембрани розташовані надмембранні 
структури у вигляді волокнистого шару. Це глікокалікс, до складу 
якого входять поверхневі білки мембрани, вуглеводні частини гліко-
ліпідів і глікопротеїнів мембрани, напівінтегральні білки, основні 
функціонуючі ділянки яких розташовані в надмембранній зоні. 
 

Препарат 5. Ультраструктура десмосом (електронограма; рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Ультраструктура демосом (× 100 000): 
1 – десмосома, 2 – плазмолема сусідніх клітин,  

3 – електроннощільний шар десмосоми, 4 – прикріпні диски,  
5 – тонофіламенти (за Єлисєєвим В.Г. та ін., 1970) 
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На рисунку показано епітеліальні клітини шкіри, що контак-
тують за допомогою демосом. Десмосоми є формою міжклітин-
них контактів, які забезпечують щільний зв'язок клітин. У струк-
турі десмосом можливі варіації. Відстань між сусідніми кліти-
нами в зоні демосом становить 15–29 нм. У середній частині 
контакту в міжклітинному просторі міститься шарувата цемен-
туюча речовина із електронною щільністю більшою, ніж міжк-
літинна речовина в ділянках простого контакту.  

До плазмолеми з боку клітин прилягають щільні структури – 

диски (пластинки), що складаються з білків і мукополісахаридів. 

Від дисків усередину клітини відходять системи фібрилярних 

структур опорно-скоротливого апарату цитозолю. Більша час-

тина фібрил складена з актину. Отже, у формуванні міжклітин-

ного контакту беруть участь скоротливі білки субмембранного 

комплексу. Основна функція контактів цього типу – механічна. 
 

Препарат 6. Щільний контакт, або замикальна зона (електроно-

грама; рис. 3.5). 
 

 
 

Рис. 3.5. Щільний контакт (× 80 000):  
1 – зовнішні шари плазмолеми, 2 – ліпідний шар плазмолеми, 

3 – щільний контакт (за Ченцовим Ю.С., 1977) 
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Щільний контакт між клітинами епітелію кишечнику локалі-

зований в апікальній частині клітин, оберненій до просвіту ки-

шечнику. На електронограмі контакт має вигляд п'ятишарової 

структури. Зовнішні електроннощільні шари плазмолеми двох 

суміжних клітин максимально наближені й іноді мають вигляд 

не суцільної лінії, а окремих коротких фрагментів. На репліках 

препаратів, отриманих методом кріосколювання, у зоні контакту 

виявлено сітку, складену зв'язаними одна з одною фібрилами та 

комплементарними борозенками. Основна функція щільних кон-

тактів – утворення бар'єрів, що обмежують дифузію речовин 

у тканині. Вони непроникні для макромолекул, води та іонів.  
 

 

 

Запитання для самоперевірки 

 

1. Що таке клітинна мембрана? 

2. Яку будову має плазмолема? 

3. Назвіть основні функції плазмолеми. 
4. Який хімічний склад і фізико-хімічні властивості біологічної 

мембрани? 
5. Чим відрізняються інтегральні, напівінтегральні та перифе-

ричні білки клітинних мембран? 
6. Де саме в клітинних мембранах розташовані молекули вуг-

леводів? З якими молекулярними компонентами мембран вони 

пов'язані? 
7. Які компоненти поверхневого апарату клітини забезпечу-

ють її адгезивні властивості? 
8. Чим визначається локалізація білково-ліпідних комплексів 

у певних ділянках плазматичної мембрани? 

9. Чим зумовлена рухливість (здатність до латеральної дифу-
зії) білків плазматичної мембрани? 

10. Чим зумовлена рухливість ліпідних компонентів мембрани? 
11. У складі мембран збільшилась кількість холестеролу. Як змі-

няться властивості мембран? 

12. Навколо одного з ферментів плазматичної мембрани зміни-
лося ліпідне оточення. Чи зміниться активність цього ферменту? 

13. Чим відрізняється плазматична мембрана клітини від ендо-
плазматичних мембран?  
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14. Яким чином проникають до клітини білкові макромолекули, 

корпускулярні частинки? 

15. Клітини оброблено речовинами, що порушують конформа-
цію білків плазмолеми. Які функції клітинної поверхні при цьому 

постраждають? 
16. Які компоненти поверхневого апарату клітини забезпечу-

ють рухливість клітини? 

17. На трьох препаратах представлені клітини. В однієї – доб-
ре розвинені мікроворсинки, у другої – війки, третя – має довгі 

відростки. Яка з наведених клітин спеціалізована до процесу 
всмоктування? 

18. При електронно-мікроскопічних дослідженнях ізольованої 

клітини на одній поверхні виявлені війки, на другій – десмосоми. 
Яка з них вільна, яка контактуюча? 

19. Чи всі клітини мають рецептори? 
20. Чому клітини скелетної мускулатури не реагують на появу 

в міжклітинній речовині гонадотропного гормону? 
21. Чому при деяких захворюваннях навіть за достатнього рів-

ня інсуліну в крові виникає цукровий діабет? 

22. Дайте визначення поняттям "фагоцитоз" і "піноцитоз". 
23. Поза клітиною містяться іони, концентрація яких більша 

всередині, ніж ззовні. Чи можливе надходження цих іонів до клі-
тини? Якщо можливо, то який механізм надходження? 

24. Біля клітини з'явилась грудочка органічної речовини. Чи 

можливе надходження її до клітини? Якщо можливе, то який ме-
ханізм надходження? 

25. Клітини, що вистилають кишечник, мають щіткову обля-
мівку. При деяких хворобах вона руйнується. Яка функція кліти-

ни при цьому порушується? 
26. Як молекули переміщуються з однієї клітини до іншої? Які 

структури забезпечують таке переміщення? 

27. Типи міжклітинних зв'язків. Їхня будова та функціональне 
значення. 

28. Які міжклітинні контакти належать до механічних? 
29. Про що свідчить гомогенне забарвлення клітин трипано-

вим синім (вітальний барвник) після дії ультрафіолету? 

30. Чи можливе отримання штучних мембран? Яке практичне 
значення вони мають? 
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Розд іл  4 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОЗОЛЮ,  
ЦИТОПЛАЗМАТИЧНІ ВКЛЮЧЕННЯ 

 

Системою, яка пов'язує поверхневий апарат з ядром, а також 

органели одна з одною, є цитозоль (гіалоплазма, основна пла-

зма). Система цитозолю має унікальні фізико-хімічні властиво-

сті: є тиксотропним гелем, має певне значення рН 6.8, бу-

ферні властивості тощо. 

За участю цитозолю здійснюється зв'язок окремих компарт-

ментів клітини, тут проходять реакції проміжного обміну та 

забезпечення підтримки внутрішньоклітинного гомеостазу. 

Цитозоль має властивості колоїдного розчину, може пере-

ходити із золеподібного в гелеподібний стан, що зумовлює 

швидкість проходження біохімічних реакцій у ньому. Зміни 

фазового стану цитозолю пов'язані зі зміною полімеризації бі-

лка актину та міозину, яка, у свою чергу, залежить від вмісту 

іонів кальцію та АТФ тощо. 

Включеннями називаються непостійні структури в цитопла-

змі, мітохондріях, іноді в ядрі, що утворюються в процесі жит-

тєдіяльності клітини. За будовою вони бувають або щільними 

тільцями (гранулами, кристалами), або рідкими краплями. 

За хімічною природою розрізняють включення білкові, жи-

рові, вуглеводні, мінеральні. За функцією – трофічні, секреторні, 

екскреторні, пігментні, захисні. Наприклад, трофічними вклю-

ченнями є краплі жиру або гранули глікогену. Глікогенові 

включення представлені або α-частинками, зібраним у елект-

роннощільні розетки, або β-частинками, які є поодинокими еле-

ктроннощільними гранулами, трохи крупнішими за рибосоми 

(напр., у м'язових клітинах). Нейтральні жири накопичуються у 
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вигляді дрібних крапель різної форми. При посиленому відкла-

данні жирів вони збільшуються в розмірах, а в жирових кліти-

нах тварин зливаються в одну велику центральну краплину.  

До включень належать також речовини, які у природних умо-

вах мають певний колір: гемоглобін і речовини, що утворюються 

в результаті його руйнування (гемосидерин, білірубін); меланін, 

який міститься у шкірі та очах (пігмент чорно-коричневого кольо-

ру), ліпофусцин (золотисто-коричневого кольору, може виявлятися 

в нервових клітинах, печінці, м'язах). Кількість останнього збіль-

шується з віком (його називають "пігментом старіння"), однак роль 

його в обмінних процесах залишається недостатньо з'ясованою.  

Своєрідну форму мають включення білкових кристалів і кри-

сталоїдів. Вони знайдені в деяких клітинах сім'яника та епітелі-

альних клітинах фолікулів щитоподібної залози. Їхнє функціо-

нальне значення також ще не з'ясоване. У рослин кристали пе-

реважно утворені оксалатом кальцію, іноді карбонатом. Зустрі-

чаються окремі кристали та пучки кристалів у вигляді голок. 
 

Препарат 1. Жирові включення в гепатоцитах печінки щура 

(тимчасовий препарат). 
 

Для виготовлення препарату печінку фіксують у 20 % нейт-

ральному формаліні. Далі шматочки відмивають у проточній 

воді 24 год. Потім гострим лезом роблять дуже тонкий зріз тка-

нини. Зріз переносять у 50 % етанол на 1–2 хв, потім – у розчин 

барвника судану ІІІ на 25 хв., споліскують 50 % етанолом, нано-

сять гліцерин і покривають зверху покривним скельцем. Крап-

лини жиру забарвлюються суданом ІІІ у жовтий колір. Кількість 

та розмір краплин може змінюватись. 
 

Препарат 2. Жирові включення в гепатоцитах печінки аксолотля 

(фіксація чотирикислим осмієм, забарвлення сафраніном; 

рис. 13, кольор. вст.). 
 

Гепатоцити мають полігональну форму, містять великі ядра, 

забарвлені на препараті в рожевий колір. У цитоплазмі гепато-

цитів накопичуються жирові краплини, які адсорбують осмій і 

забарвлюються в чорний колір. Зауважимо, що кількість крап-

лин у клітинах може бути різною.  
 



 63 

Препарат 3. Ультраструктура ліпідних краплин (електроногра-

ма; рис 4.1). 
 

На електронограмі по-

казано фрагмент клітини 

сполучної тканини щу-

ра. Ліпідні включення 

мають різноманітну фор-

му. Краплини гомогенно 

забарвлені чотирикислим 

осмієм, периферичний 

шар краплин залишаєть-

ся світлим. У багатьох 

місцях поряд із жирови-

ми включеннями локалі-

зовані мітохондрії, які 

використовують ліпіди 

для виробництва АТФ 

у процесі окисного фос-

форилювання. 

 

Рис. 4.1. Електронограма  
ліпідних краплин (× 12 000) 

(за Ролан Ж.-К. та ін., 1978) 
 

Препарат 4. Жирова інфільтрація печінки (забарвлення гемато-

ксиліном та еозином, рис. 14, кольор. вст.) 
 

На мікрофотографії подано фрагмент печінки з вакуолізова-

ними клітинами. Вакуолі в цитоплазмі печінкових клітин утво-

рилися на місці скупчення ліпідів, які екстрагувались у процесі 

гістологічної обробки. Надмірне накопичення жиру в клітинах 

печінки та їхня смерть спостерігається при хронічному алкого-

лізмі, захворюваннях серцево-судинної системи, інфекційних 

захворюваннях, інтоксикаціях.  
 

Препарат 5. Електронограма жирової інфільтрації печінки 
 

Апікальна частина гепатоцитів уміщує дрібні краплини жиру, 

тоді як у перинуклеарній зоні вони набувають великих розмірів 

завдяки їхньому злиттю. Краплини жиру тісно пов'язані з міто-

хондріями та мембранами ендоплазматичної сітки. 
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Препарат 6. Глікоген у гепатоцитах печінки аксолотля (забарв-
лення за методом Беста; рис. 15, кольор. вст.). 

 

У клітинах печінки за великого збільшення помітні брилки глі-
когену, забарвлені в червоний колір. На препараті спостерігається 
зміщення включень глікогену ближче до одного з боків клітини. 
Таке зміщення глікогену є артефактом, оскільки фіксатор неодно-
часно досягає різних ділянок клітини. Брилки глікогену мають різ-
ну форму й розміри. У деяких клітинах можна виявити вакуолі, 
утворені в результаті розчинення жиру при гістологічній обробці. 
Ядра гепатоцитів забарвлені у фіолетовий колір, містять хроматин. 

 

Препарат 7. Цитоплазма клітини печінки аксолотля (електроно-

грама; рис. 4.2). 
 

 
 

Рис. 4.2. Електронограма гепатоцитів аксолотля (× 30 000) 

(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 
 

На електронограмі подано фрагмент клітини печінки. Гліко-

ген у цитоплазмі має вигляд дрібних електроннощільних гра-

нул з нерівними контурами неправильної округлої або зір-
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частої форми. Іноді важко відрізнити гранули глікогену від 

вільних рибосом. Диференціюванню сприяє менший (найчас-

тіше) діаметр рибосом і трохи більша їхня контрастність. 

У зоні локалізації включень глікогену завжди розташовані 

мембрани гладенької ендоплазматичної сітки. Поряд із цим 

можна побачити гранулярну ендоплазматичну сітку, мітохон-

дрії, апарат Гольджі.  

Препарат 8. Секреторні гранули у клітинах Лейдіга шкіри ак-
солотля (забарвлення гематоксиліном і еозином; рис. 16, ко-

льор. вст.) 
 

За малого збільшення на препараті треба знайти серед дріб-

них епітеліальних клітин (із чітко помітними, забарвленими в 

синій колір ядрами) суттєво більші за розміром секреторні клі-

тини Лейдіга. Подальший аналіз слід проводити за великого 

збільшення мікроскопа.  

Клітини Лейдіга мають округлу форму, заповнені білковими 

секреторними гранулами, що забарвлюються еозином у рожевий 

колір. Ці гранули є специфічним продуктом клітин Лейдіга. 

Гранули мають майже однаковий розмір, округлі. Кількість гра-

нул у клітині може бути різною, залежно від стадії секреції.  

На препараті також можна побачити пігментні клітини корич-

невого кольору.  
 

Препарат 9. Гранули зимогену у клітинах підшлункової залози 
щурів (забарвлення залізним гематоксиліном; рис. 17, кольор. вст.). 

 

На зрізі підшлункової залози за малого збільшення добре 

помітні часточки залози, які найчастіше мають овальну, дов-

гасту форму. В одній із часточок потрібно вибрати чіткіше 

видимий кінцевий відділ і вивчити його за великого збіль-

шення мікроскопа.  

Клітинні межі слабо розпізнаються, але намічаються як місця, 

де гранули секрету більш розпушені. Дуже добре видно ядра у 

вигляді світлих пухирців, у ядрах – ядерця. Усередині клітин спо-

стерігаються скупчення забарвлених у чорний колір гранул зимо-

гену. Ці гранули (або зерна, брилки) концентруються в апікальній 

частині клітини й заповнюють її приблизно до половини. На пре-

параті помітна вивідна протока, по якій виводиться зимоген.  
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Зимоген – це крапельки панкреатичного соку, що виводиться 

із залози й надходить до дванадцятипалої кишки. Клітини підш-

лункової залози утворюють структури – ацинусом. 
 

Препарат 10. Кінцевий відділ підшлункової залози (електроно-

грама; рис. 4.3). 
 

 

1 
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Рис. 4.3. Електронограма кінцевого відділу підшлункової залози 
(× 3200):  1 – апікальні частини панкреатичних клітин 

з гранулами секрету,  2 – просвіт кінцевого відділу, 
3 – центроацинозні клітини,  4 – ендоплазматична сітка, 

5 – кровоносний капіляр (за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 

 

На електронограмі слід знайти одну клітину підшлункової 

залози. В апікальній частині цитоплазми розташовані гранули 

зимо гену, що мають вигляд кульок із чіткими контурами. Кож-

на гранула оточена мембраною. Уміст гранул має високу елект-

ронну щільність. Порівнюючи кілька клітин підшлункової зало-

зи, можна помітити, що кількість гранул у них може варіювати. 
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Препарат 11. Жовткові включення у бластомерах амфібій (за-

барвлення пікрофуксином; рис. 18, кольор. вст.). 
 

За малого збільшення слід знайти бластомер із жовтковими 

пластинками, а подальший аналіз проводити за великого збіль-

шення мікроскопа. Жовткові пластинки мають овальну форму, 

забарвлені пікрофуксином у яскраво-жовтий колір. Пластинки 

розташовані або дуже щільно, або вільно, їхній розмір постійно 

зменшується внаслідок резорбції (вони є джерелом речовин для 

пластичного та енергетичного обміну клітини).  

За хімічною природою жовток є комплексним біополімером, 

до складу якого входять білки, ліпіди, вуглеводи. Серед жовтко-

вих пластинок у цитоплазмі можна побачити дуже дрібні зер-

нятка пігменту меланіну.  
 

Препарат 12. Кристали в клітинах зовнішніх лусочок цибулі 
(тимчасовий препарат). 

 

Необхідно відділити від цибулі плівчасті лусочки й покласти 

їх у гліцерин, де вони можуть зберігатися довгий час, потім із 

шматочка лусочки зробити препарат, перенести його на предме-

тне скло та покрити покривним скельцем. Вивчати кристали не-

органічних солей слід спочатку за малого, а потім – за великого 

збільшення мікроскопа.  

Лусочки мають кілька шарів клітин, форма й орієнтація яких 

у кожному шарі сильно варіює. За великого збільшення в бага-

тьох клітинах добре помітні поодинокі кристали призматичної 

форми. Можна зустріти також складні кристали, які складають-

ся з двох-трьох простих. 
 

Препарат 13. Пігментні включення у хроматофорах луски риби 

(тимчасовий препарат). 
  

Для виготовлення тимчасового препарату луску риби треба 

висушити, добре промити й протерти тканиною. Після цього її 

кладуть у воду на предметне скло, накривають покривним ске-

льцем і розглядають під мікроскопом.  

Переважно з краю луски на фоні паралельних смуг, так зва-

них тілець росту, видно дуже розгалужені клітини зірчастої фор-

ми з численними відростками, які мають різноманітну гіллясту 

форму та заповнені зернами пігменту.  
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Препарат 14. Пігментні включення в нервових клітинах 

substantia nigra середнього мозку людини (забарвлення гематок-

силіном). 
 

За малого збільшення потрібно знайти скупчення великих 

клітин коричневого кольору. Подальший аналіз нервових клітин 

слід проводити за великого збільшення мікроскопа, звернувши 

увагу на їхні відносно великі, округлі ядра з добре помітним 

ядерцем і великою кількістю цитоплазматичних включень корич-

невого пігменту (нейромеланіну), що мають вигляд компактних 

зернистих скупчень.  
 

Препарат 15. Пігментні клітини шкіри пуголовка (незабарвле-

ний; рис. 19, кольор. вст.). 
 

За малого збільшення на препараті можна побачити корич-

неві клітини, що мають відростки – меланоцити. Серед них є 

дуже великі, надзвичайно розгалужені, і менші за об'ємом 

клітини, не дуже розгалужені. Деякі з них мають вигляд гру-

дочок чорного або темно-коричневого кольору. Зерна пігмен-

ту меланіну настільки щільно заповнюють клітини, що клі-

тинне ядро, яке має вигляд незабарвленої кульки, інколи стає 

непомітним. Ці клітини слід розглянути за великого збіль-

шення мікроскопа.  

Забарвлення клітин обумовлене наявністю меланінових піг-

ментних гранул, які містяться у відростках. Пігмент меланін за 

хімічною природою є похідним амінокислоти тирозину. У гра-

нулі він міститься в комплексі зі спеціальним білком. 
 

Препарат 16. Ліпідні включення в клітинах бурої жирової тканини 

(забарвлення гематоксиліном та еозином). 
 

За малого збільшення слід розглянути загальну структуру 

тканини, що складається з відносно великих, округлих клітин з 

цитоплазмою, яка має вигляд комірок. За великого збільшення 

потрібно детально вивчити будову однієї з клітин, звернувши 

увагу на розташування та структуру ядра, цитоплазму, в якій 

ліпідні включення мають вигляд комірок різного розміру.  
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Запитання для самоперевірки 

 

1. У чому відмінність між органелами та включеннями? 

2. Класифікація включень.  

3. Охарактеризуйте білкові включення. Наведіть приклади.  
4. Охарактеризуйте жирові включення.  

5. Які органели у клітині беруть участь у синтезі глікогенових 
включень? 

6. З якими органелами пов'язано утворення секреторних гранул? 

7. Охарактеризуйте пігментні включення. Наведіть приклади.  
8. В яких клітинах можуть накопичуватися вуглеводні вклю-

чення? 
9. Які включення можуть накопичуватись у рослин? 

10. Про що свідчить утворення надмірної кількості ліпідних 
краплин у клітинах печінки та серця? 

11. Наведіть приклади пігментних включень червоного, жовто-

го, коричневого кольору. 
12. Методом електронно-мікроскопічної гістохімії установлено, 

що в цитоплазмі клітин печінки (гепатоцитів) у процесі їхньої 
життєдіяльності з'являються або зникають розеткоподібні струк-

тури, що містять глікоген. Як називають такі структури клітини? 

13. У цитоплазмі пігментних клітин під впливом ультрафіолету 
сонячних променів виникають гранули пігменту. До яких струк-

турних елементів клітини вони належать? 
14. При старінні у клітинах накопичуються ліпідні краплі, грану-

ли ліпофусцину. З порушенням функції яких органел це пов'язано? 
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Розд іл  5  
 

БУДОВА ЦИТОСКЕЛЕТА.  
КЛІТИННИЙ ЦЕНТР 

 

У функціональному плані цитоскелет є опорно-руховою сис-
темою клітини, яка забезпечує підтримку форми клітини, пере-
міщення її самої, а також рух її внутрішньоклітинних компонен-
тів. Цитоскелет має складну будову, це комплекс мікрофіламе-
нтів (МФ), мікротрубочок (МТ), проміжних філаментів (ПФ) і 
білків, які з ними взаємодіють. Він контактує з ядерним апара-
том і плазматичною мембраною. 

МФ утворюються в результаті полімеризації глобулярного 
актину з формуванням фібрилярного, з яким пов'язано багато 

інших білків, зокрема родини міозину, спектрину, -актиніну 
тощо. Полімеризація актину відбувається за участю АТФ. МФ 
"полярні", на плюс-кінці молекули актину здебільшого приєд-
нуються, а не від'єднуються, на мінус же кінці – навпаки. У не-
м'язових клітинах актинові філаменти можуть утворювати тонкі 
пучки, що перетинають усю цитоплазму, або формувати триви-
мірну (у деяких випадках двовимірну) мережу під плазмолемою 
(що стабілізує форму клітини).  

МФ беруть участь у формуванні клітинних контактів,  
у внутрішньоклітинному транспорті, утворенні псевдоподій, 
мікроворсинок тощо. 

Основним білком МТ (до 80 %) є тубулін. МТ, як і МФ, є по-
лярними. З тубуліном у МТ асоційовані інші білки (БАМ-білки 
(білки, асоційовані з мікротрубочками), динеїни, кінезини тощо). 

Радіальне розташування у клітинах МТ, які відходять від 
клітинного центру, визначає напрямок внутрішньоклітинного 
транспорту. Від МТ певною мірою залежить і форма клітин. 
Як і МФ, МТ залучені до процесів внутрішньоклітинного тран-
спорту (за участю білків-моторів або в результаті збирання-
розбирання самих мікротрубочок).  
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МТ входять до складу центріолей, беруть участь в утворенні 

війок, джгутиків і веретена поділу в ході мітозу, залучені до 

гель-золь переходів цитозолю.  

Збирання МТ відбувається в центрах організації мікротрубочок 

(ЦОМТ). Такими центрами у тваринних клітинах є головки сателі-

тів центріолей і фібрилярне гало останніх. Гало виконує роль 

ЦОМТ під час мітозу (від нього відходять мікротрубочки веретена 

поділу). Кількість центріолей і наявність або відсутність сателітів 

чи фібрилярного гало змінюється протягом клітинного циклу.  

ПФ – це довгі нитчасті утворення, які пронизують цитоплаз-

му в різних напрямках. Вони можуть формувати термінальну 

сітку по периферії клітини або кошик навколо ядра. Крім того, 

ПФ формують ядерну ламіну. ПФ у клітинах різних тканин тва-

ринного організму (у клітинах рослин їх не виявлено) утворені 

різними білками фібрилярної будови. Розрізняють: епітеліальні 

кератини в епітеліальних клітинах (їх близько 20 форм); нейро-

філаменти, десмінові – у м'язах, гліальні – у клітинах нейроглії; 

віментинові – у клітинах мезенхімного походження (клітини 

сполучної тканини, лімфатичних і кровоносних судин).  

Усі ПФ побудовані за єдиним планом. Спочатку дві молеку-

ли білка об'єднуються в димер, потім два димери об'єднуються 

в антипаралельний тетрамер, тетрамери далі складаються, зно-

ву ж таки антипаралельно, з утворенням протофіламентів. Ві-

сім паралельно розташованих протофіламентів формують про-

міжне волокно. 

ПФ, на відміну від МФ і МТ, не зазнають постійного збиран-

ня-розбирання. Це найстабільніші компоненти цитоскелета, во-

ни виконують механічну та каркасну функцію.  
 

Препарат 1. Клітинний центр в яйцеклітинах кінської аскари-
ди під час поділів мейозу (забарвлення залізним гематоксилі-

ном; рис. 5.1).  
 

За малого збільшення в порожнині матки можна побачити 

велику кількість запліднених яйцеклітин – зигот, що перебува-

ють на стадіях мітотичного поділу та утворення бластомерів (на 

різних етапах дроблення; дроблення – це процес мітозу, за якого 

після кожного чергового поділу клітини стають за розміром 

меншими, а зародок у цілому практично не росте). 
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Рис. 5.1. Клітинний центр  
у яйцеклітині кінської аскариди під час поділів мейозу  

(забарвлення залізним гематоксиліном, Об.×90, Ок.×10) 
 

Центруючи клітини в полі зору почергово, слід вибрати клі-

тину, в якій чітко видно клітинний центр, і проаналізувати її за 

великого збільшення мікроскопа.  

Кожна клітина оточена досить товстою гомогенною оболон-

кою, яка має більш темне забарвлення на периферії. Між обо-

лонкою та цитоплазмою клітин наявний перивітеліновий прос-

тір, який утворюється внаслідок специфічних процесів після по-

трапляння сперматозоїда до цитоплазми яйцеклітини.  

Клітинний центр краще вивчати на стадії зиготи або двох 

бластомерів, використовуючи при цьому збільшення об'єктива 

×40, а потім ×90. За великого збільшення в деяких клітинах мо-

жна добре побачити паличкоподібні хромосоми, розташовані в 

екваторіальній частині клітини й забарвлені в чорний колір.  

Центріолі у вигляді ледве помітних крапок локалізовані на по-

люсах клітини. Їхній діаметр коливається в межах 0,2–0,3 мкм. 

Навколо центріолей локалізована світліша сферична зона цито-
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плазми, від якої радіально відходять тонкі фібрили – центросфе-

ра. Остання утворена мікротрубочками, за рахунок яких форму-

ється веретено поділу.  
 

Препарат 2. Ультраструктура центріолей, війок, джгутиків і ба-
зальних тілець (електронограма; рис. 5.2). 

 

Відомо, що клітинний центр складений із двох центріолей, 

розташованих перпендикулярно одна до одної. Кожна центріоль 

має форму циліндра довжиною 0,3–0,6 мкм, діаметром 0,1–

0,15 мкм. Стінка циліндра складається з 9 триплетів мікротру-

бочок, які мають дещо косе розташування щодо центральної осі. 

Зовнішній діаметр мікротрубочок становить  25 нм, а внутріш-

ній – 15 нм. Стінка мікротрубочок товщиною 5 нм утворена по-

здовжньо орієнтованими протофібрилами, побудованими з гло-

булярних субодиниць білка тубуліну. Центріоль оточена речо-

виною з більшою електронною щільністю, яка представлена пе-

рицентріолярними гранулами чи сателітами з діаметром приб-

лизно 70 нм (рис. 5.2 А).  

На рис. 5.2 Б зображено війки та базальні тільця. Війки скла-

даються з 9 дуплетів мікротрубочок, що утворюють стінку цилі-

ндра, і двох осьових дуплетів. Базальні тільця побудовані з мік-

ротрубочок, об'єднаних у 9 триплетів. 
 

 

1 

2 

2 

1 

 
А         Б 

Рис. 5.2. Електронограма клітинного центру  
клітин щитоподібної залози (А – × 160 000, Б – × 35 000):  
А – центріолі в повздовжньому розрізі, Б – в поперечному;  

1 – центріолі, 2 – периферійні подвійні мікрофібрили  

(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 

1 

2 
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Препарат 3. Ультраструктура аксонами мікроворсинок (елект-

ронограма; рис. 5.3).  
 

 

1 

1  

Рис. 5.3. Ультраструктура аксонами мік-
роворсинок (× 220 000): 

1 – динеїнові ручки  

(за Хэмом А., Кормаком Д., 1983) 

На рис. 5.3 зобра-

жено будову аксонеми 

мікроворсинок. На фо-

тографії чітко визна-

чаються центральні та 

периферичні мікротру-

бочки – дуплети, які 

містять динеїнові руч-

ки (білок динеїн є спе-

цифічним білком-мо-

тором). На фотографії 

чітко визначаються так 

звані "спиці", повер-

нені до центру війки. 
 

 

Препарат 4. Нейрофібрили в нервових клітинах кори великих пів-
куль головного мозку (імпрегнація сріблом; рис. 20, кольор. вст.). 

 

При імпрегнації солями срібла в нервових клітинах виявляються 
специфічні компоненти – нейрофібрили, які є типовим артефактом. 
Морфологічними еквівалентом цих ниткоподібних структур є мікро-
трубочки, мікро- та нейрофіламенти (проміжні філаменти). Вважа-
ють, що в пучки ці нейротрубочки та нейрофіламенти об'єднуються 
лише в процесі виготовлення гістологічного препарату. У живому 
нейроні вони формують тривимірну сітку – найважливішу струк-
туру цитоскелета. Мікротрубочки забезпечують внутрішньоклітин-
ний транспорт, переміщення органел і різних речовин (білків, ней-
ромедіаторів) по відростках, у тому числі й аксонний транспорт.  

Нейрофіламенти займають у перикаріоні весь вільний від ор-
ганел простір, до їхнього складу входять особливі білки системи 
проміжних філаментів. Вони не мають чіткої орієнтації, але час-
тіше утворюють пухкі пучки, які дещо сильніші в ділянці аксон-
ного горбика та початкових фрагментах аксона. Ці структури 
підтримують форму відростків, упорядковують розташування 
компонентів цитоплазми, беруть участь у русі нейроплазми в 
дендритах та аксоні. 

1 

1 



 75 

Запитання для самоперевірки 

 
1. Що належить до системи цитоскелета? 
2. Від наявності яких макроергічних сполук залежить поліме-

ризація мікрофіламентів, мікротрубочок? 
3. З якими органелами у клітини пов'язані мікрофіламенти, 

мікротрубочки, проміжні філаменти? 
4. Чи мають мікротрубочки власну рухову активність? 
5. Як змінюється структура центріолей клітинного центру на 

різних стадіях мітотичного циклу? Із чим це пов'язано? 
6. З якими органелами пов'язано утворення мітотичного ве-

ретена поділу? 
7. За допомогою мікроманіпулятора з клітини видалили 

центріоль клітинного центру. Як це вплине на життєздатність 
клітини? 

8. Клітину обробили колхіцином – речовиною, що блокує 
збирання мікротрубочок. Які функції клітини постраждають? 

9. Клітину обробили алкалоїдом цитохолазином В – речови-
ною, що блокує збирання мікрофіламентів. Які функції клітини 
постраждають? 

10. Якщо обробити клітину антитілами до тубуліну, де вони 
будуть локалізовані? 

11. Якщо обробити клітину антитілами до актину, де вони бу-
дуть локалізовані? 

12. Які елементи цитоскелета пов'язані з плазмолемою та яку 
функцію вони виконують?  

13. У клітині зруйновано мікрофіламенти й мікротрубочки. Чи 
припиниться унаслідок цього виведення секрету? Відповідь об-
ґрунтуйте.  

14. Чим відрізняються проміжні філаменти в клітинах сполуч-
ної тканини, м'язах, епітелії, нервової тканини? 
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Розд іл  6  
 

БУДОВА ЕНДОПЛАЗМАТИЧНОЇ СІТКИ  
Й КОМПЛЕКСУ ГОЛЬДЖІ 

 
Вакуолярною системою клітини називають систему одно-

мембранних органел, які виконують загальну функцію синтезу, 
модифікації, сортування та виведення з клітини біополімерів, 
а також функцію синтезу складових мембран цієї системи, пла-
змолеми та інших клітинних мембран. До вакуолярної системи 
належать ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, різні типи лі-
зосом, екзоцитозних пухирців, секреторних гранул тощо.  

Ендоплазматична сітка поділяється на два субкомпартменти – 
функціонально та морфологічно відмінні частини, які іноді розг-
лядають як дві окремі органели – гладенька й гранулярна ендоп-
лазматична сітка (містить на поверхні рибосоми) (рис. 6.1). Хоча 
цистерни гладенької і гранулярної сітки безпосередньо сполуча-
ються, мембранні білки, які забезпечують функціональні особли-
вості обох видів сітки, утримуються в межах субкомпартментів.  

Гранулярна ендоплазматична сітка (грЕПС) утворена систе-
мою пов'язаних між собою широких сплощених цистерн, які 
містять на своїй поверхні рибосоми. Останні забезпечують син-
тез білків, які під час трансляції надходять у порожнину грЕПС.  

ГрЕПС у клітинах із різним рівнем синтетичної активності 
може бути представлена або окремими розрізненими цистерна-
ми (у клітинах з низькою метаболічною активністю), або ж їхнім 
локальним скупченням – ергастоплазмою (у клітинах, які акти-
вно синтезують секреторні білки). Наприклад, у гепатоцитах 
грЕПС зібрана в окремі зони (тільця Берга), а в деяких нервових 
клітинах утворює скупчення, що має назву тигроїд.  

Головною функцією грЕПС є участь у синтезі білків, їхній 
"ізоляції" від цитозолю та післятрансляційній модифікації. На 
відміну від вільних рибосом цитозолю, які синтезують переважно 
білки так званого "хатнього господарства", рибосоми на грЕПС 
забезпечують синтез власних білків сітки, експортних білків, біл-
ків лізосом, апарату Гольджі та інтегральних білків мембран.  
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Рис. 6.1. Схема будови вакуолярної системи клітини: 
1 – зовнішня ядерна оболонка, 2 – ядерні пори, 3 – рибосоми,  

4 – цистерни грЕПС, 5 – канальні глЕПС, 6 – мікропухирці,  
7 – секреторні пухирці, 8 – апарат Гольджі, 9 – плазмолема,  

10 – лізосоми (за Роланом Ж.-К. та ін., 1978) 

Гладенька ендоплазматична сітка (глЕПС) утворена систе-

мою дрібних цистерн, яка нагадує ажурну сіточку з тоненьких 

трубочок. Вона не містить на поверхні зв'язаних рибосом, не має 

білків, здатних забезпечити таке зв'язування.  

Основними функціями глЕПС є участь у процесах синтезу й 

метаболізму ліпідів і вуглеводів, детоксикації та депонування 

іонів кальцію. 

Апарат Гольджі утворений пласкими цистернами, укладени-

ми стосом (комплекс Гольджі), що формують три функціональ-

но відмінні компартменти: цис-, проміжні та транс-компарт-

менти. До складу апарату Гольджі входять також дрібні пухирці 

(пухирці Гольджі) (рис. 6.2), які транспортують білки й ліпіди з 

одного компартменту до іншого.  

Усі компартменти апарату Гольджі мають біохімічні та функці-

ональні особливості, тому в кожному з компартментів відбува-

ються притаманні лише йому реакції. Саме через це в комплексі 

Гольджі (у рослин його називають диктіосомою) не буває менше 

3–4 цистерн. У випадках, коли кількість цистерн перевищує 20, 
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припускають, що один ком-

партмент представлено кіль-

кома функціонально еквіва-

лентними цистернами. Однак, 

можливо, що в цьому випадку 

має місце більш тонка спеціа-

лізація окремих цистерн. 

До головних функцій апа-

рату Гольджі відносять сор-

тування білків на групи від-

повідно до призначення, їх-

ню хімічну модифікацію се-

грегацію та упаковку у ви-

гляді везикул (секреторні 

гранули, лізосоми, мікропу-

хирці). Фізіологічна роль 

апарату Гольджі полягає в 

регуляції вмісту води в рос-  

Рис. 6.2. Схема будови апарату Гольджі:  
1 – мікропухирці, 

2 – секреторні гранули, 
3 – мембрани, 4 – вакуолі 

(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 

линній клітині, участь в утворенні матриксу клітинної стінки рос-

лин і глікокалікса тваринних клітин, секретів, утворення акросо-

ми у сперміях, участь у кругообігу клітинних мембран тощо. 
 

Препарат 1. Комплекс Гольджі в нервових клітинах спинномоз-
кового ганглію кошеняти (імпрегнація осмієвою кислотою; 

рис. 21, кольор. вст.). 
  

Спинномозковий нервовий вузол ссавця оброблено осмієвою 

кислотою за методикою Калачова–Насонова. За малого збіль-

шення видно, що вузол укритий сполучнотканинною оболон-

кою. Усередині вузла містяться групами нервові клітини більш 

або менш округлої форми, але різних розмірів. Між клітинами 

все заповнено сполучною тканиною й пучками нервових воло-

кон, перерізаних у різних напрямках.  

Оскільки клітини імпрегнуються осмієм не однаково, деякі з 

них є світло-сірими, а інші – можуть бути цілком забарвлені в 

чорний колір. У тілі багатьох нервових клітин, особливо на пе-

риферії зрізу, видно сітчастий апарат. Групу таких клітин необ-

хідно вивчати за великого збільшення мікроскопа.  
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У великих округлих тілах нервових клітин добре помітні світлі 
великі ядра. У ядрі видно ядерце. Кожна клітина оточена сполуч-
нотканинною капсулою. Часто внаслідок обробки клітина ущіль-
нюється, тоді між нею й капсулою видно невелику світлу щілину. 
Між цією капсулою й тілом клітини зазвичай містяться невеликі 
клітини зі світлим ядром – сателіти, або супроводжуючі клітини. 

Усередині клітини – навколо ядра – добре помітно ажурну сіт-
ку з чорних ниток. Нитки химерно звиваються й вигинаються 
у вигляді петель різного розміру. Це сіткоподібне сплетення діс-
тало назву сітчастого апарату Гольджі. У деяких клітинах петлі 
й вигини ниток не зв'язані між собою до єдиного цілого. Якщо ж 
частина клітини зрізана поверхнево, то ядра у клітині не видно, 
апарат Гольджі має вигляд сітки, що займає всю цитоплазму.  

 

Препарат 2. Ультраструктура комплексу Гольджі в нервових 
клітинах (електронограма; рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Електронограма комплексу Гольджі  
в нервових клітинах (× 8400): 1 – мембрани,  

2 – секреторні вакуолі, 3 – мікропухирці 

(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 
 

На електронограмі зображено комплекс Гольджі, складений 
сплющеними мембранними мішечками, від яких відокремлю-
ються вакуолі та мікропухирці. 
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Препарат 3. Ультраструктура комплексу Гольджі в клітині корі-
нця гороху (електронограма; рис. 6.4). 

 

 
 

Рис. 6.4. Електронограма комплексу Гольджі  
у клітині корінця гороху (× 95 000)  

(за Роланом Ж.-К. та ін., 1978) 

На електронограмі подано препарат, виготовлений методом 

заморожування–травлення. Чітко видно дві диктіосоми, позна-

чені цифрами 1 і 2.  

При сколюванні було отримано вид зверху диктіосоми 1. 

Цистерна (мішечок), утворена двома мембранами, по краях має 

перфорації, від неї відокремлюються мікропухирці.  

Диктіосома 2 сколена в іншій площині. Вона має вигляд купи 

цистерн, вкладених одна в одну.  

Якщо зробити об'ємну реконструкцію диктіосом, то вони 

складатимуться із цистерн, які мають вигляд дисків. Периферій-

на частина цистерн перфорована, утворює систему трубочок. 

У цій зоні розташовані мікропухирці й вакуолі, що формуються. 
 

Препарат 4. Тигроїд у нервових клітинах спинного мозку бика 

(забарвлення за методом Ніссля; рис. 22 кольор. вст.).  
 

За малого збільшення слід знайти сіру речовину спинного мо-
зку. У передніх рогах мозку розташовані великі нервові клітини. 
За великого збільшення необхідно проаналізувати тонку будову 
нервової клітини, цитоплазма якої повністю заповнена брилками 
синього кольору (тигроїд, речовина Ніссля). Брилки неправильної 
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форми, усередині їх містяться дрібні зерна, які щільно приляга-
ють одне до одного. Тигроїд розташований по всій цитоплазмі 
нейроцита, є морфологічним еквівалентом гранулярної ендоплаз-
матичної сітки. Ядро нейроцита світле, має темно-синє ядерце.  

 

Препарат 5. Виявлення рибонуклеїнової кислоти в тигроїдній 
речовині (забарвлення метиловим зеленим і піроніном; рис. 23, 
кольор. вст.).  

 

За малого збільшення чітко видно поперечний зріз спинного 
мозку з численними нейронами. За великого збільшення можна 
побачити, що вся цитоплазма нервових клітин заповнена брил-
ками тигроїдної речовини, забарвленої в яскраво-червоний ко-
лір, ядро – синьо-зелене. В ядрі є одне червоне ядерце. Цей ци-
тохімічний метод забарвлення дозволяє за допомогою піроніну 
виявити рибонуклеїнові кислоти, а за допомогою метилового 
зеленого – дезоксирибонуклеїнові. 

 

Препарат 6. Ультраструктура тигроїдної речовини (електроно-
грама; рис. 6.5).  
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На електронограмі 

подано ділянку цито-

плазми нервової клітини 

спинного мозку, що міс-

тить тигроїд. Видно чи-

сленні цистерни, пухир-

ці, канальці ендоплаз-

матичної сітки, які час-

то орієнтовані парале-

льно, іноді пов'язані між 

собою. Канальці утво-

рені мембранами, що 

містять на поверхні ри-

босоми, які формують 

скупчення – полісоми. 

Порожнина канальців 

ендоплазматичної сітки 

заповнена слабкоосміо-

фільною речовиною. 

Рис. 6.5. Електронограма тигроїдної 
речовини нервової клітини (× 30 000): 
1 – мембрани ендоплазматичної сітки, 

2 – рибосоми, 3 – цистерни ЕПС 
(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 
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Препарат 7. Ультрастру-
ктура гранулярної ендопла-
зматичної сітки (електроно-

грама; рис. 6.6). 
 

На тангенціальному роз-

різі помітно, що рибосоми, 

які розташовані на поверх-

ні гранулярної ендоплаз-

матичної сітки, об'єднані в 

комплекси – полісоми. Ці 

комплекси утворюються 

при взаємодії великої су-

бодиниці рибосом з інфор-

маційною РНК. У цитопла-

змі при цьому також вияв-

лені вільні полісоми. 
 

Рис. 6.6. Електронограма  
зернистої ендоплазматичної сітки 

(× 18 000) 
(за Роланом Ж.-К. та ін., 1978) 
 

 

Запитання для самоперевірки 
 

1. Дайте порівняльну характеристику гладенької і гранулярної 
ендоплазматичної сітки. 

2. Де синтезуються білки для забезпечення власних потреб клітини? 
3. З якими органелами пов'язаний синтез білків на "експорт"? 
4. Мембрани гранулярної ендоплазматичної сітки переходять без-

посередньо до зовнішньої мембрани ядра. Як пояснити це явище? 
5. Синтез яких речовин активується в клітині при збільшенні кі-

лькості цистерн і вакуоль гладенької ендоплазматичної сітки? 
6. У клітини заблоковані транспортні системи. Як це позначить-

ся на функції вакуолярної системи? 
7. Як відбувається фіксація рибосом на ендоплазматичній сітці? 
8. Як забезпечується функціональна компартменталізація апа-

рату Гольджі? 
9. Як забезпечується транспорт продуктів з апарату Гольджі до 

поверхневого апарату клітини? 
10. За допомогою мікроманіпулятора з клітини видалили апарат 

Гольджі. Як це позначиться на її подальшій життєздатності? 
11. Де можна спостерігати у клітині облямовані пухирці? 
12. Які органели беруть участь в утворенні секреторних гранул? 
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Розд іл  7 
 

БУДОВА ЛІЗОСОМ,  
ПЕРОКСИСОМ, ВАКУОЛЬ 

 

Лізосоми – це складна, дуже гетерогенна популяція цитоплазма-

тичних структур, які мають, на перший погляд, просту будову, що 

нагадує вакуоль. Класифікацію лізосом суттєво ускладнює їхній по-

ліморфізм. Загальновизнаною є класифікація, запропонована де Дю-

вом (табл. 7.1, у дужках указано синоніми основних термінів). 

Таблиця 7.1.  
Класифікація лізосом за де Дювом 

 

ПРЕЛІЗОСОМИ 

Гетерофагосоми 
(фагосоми, піноцитозні пухирці, 
ендоцитозні вакуолі, травні ваку-
олі одноклітинних) 

Аутофагосоми 
(сегресоми, зона  
фокального розпаду) 

ВЛАСНЕ  
ЛІЗОСОМИ 

Первинні лізосоми 

(гідролазні пухирці, протолізосо-
ми, гранули накопичення, цито-
плазматичні гранули лейкоцитів, 
кортикальні гранули ооцитів) 

Вторинні лізосоми (гетерофагічні та аутофагічні тіла) 

Постлізосоми 
(залишкові тільця, мієліноподібні  
структури, ліпофусцинові гранули) 

 

Використовуючи термінологію де Дюва, вакуолярний апарат 
клітини, пов'язаний із внутрішньоклітинним травленням, можна 
розділити на три основні групи: прелізосоми, власне лізосоми та 
постлізосоми. Нижче подано класифікацію лізосом за де Дювом  

Прелізосоми містять лише субстрати для перетравлення по-
за- та внутрішньоклітинного походження й називаються відпо-
відно гетеро- й аутофагосомами. При злитті з ними первинних 
лізосом (що містять лише травні ферменти) утворюються вто-
ринні структури.  



 84 

Для диференціації та ідентифікації лізосом використовують 

їхні морфологічні властивості, визначення ферментативної ак-

тивності, наявності речовин, що накопичуються в лізосомах. 

Гетерофагія (ендоцитоз) – це захоплення та перетравлення 

позаклітинного матеріалу.  

Аутофагія – процес перетравлення певних внутрішньоклі-

тинних елементів.  

Фізіологічна роль лізосом у клітині полягає в їхній участі 

у процесах клітинного травлення, ембріонального й постембріо-

нального розвитку, регуляції рівня секреції деяких біологічно ак-

тивних речовин, процесах позаклітинного гідролізу біополімерів, 

реалізації початкових стадій імуногенезу, захисних реакціях. 

Існує кілька концепцій біогенезу лізосом. За загальновизна-

ною – в утворенні лізосом беруть участь ендоплазматична сітка 

та комплекс Гольджі.  

Фізіологічна й патологічна активність лізосом залежить від 

стану їхніх мембран та активності їхніх ферментів. Патологія 

лізосом пов'язана з дестабілізацією лізосомних мембран і лізо-

сомними ферментопатіями, що спричиняють накопичення в клі-

тині початкових або проміжних продуктів обміну речовин.  

Пероксисоми. У 1954 р. в епітеліоцитах канальців нирки 

знайдено структури, що оточені одинарною мембраною і місти-

ли дрібнозернистий матрикс. Їх назвали мікротільцями. Пізніше, 

коли в них був виявлений фермент каталаза, що використовує 

утворений в органелі Н2О2 для окиснення різноманітних суб-

стратів, мікротільця стали називати пероксисомами. 

Пероксисоми – це невеликі одномембранні пухирці діамет-

ром до 0,5 мкм. Їхньою характерною особливістю є наявність 

електроннощільної кристалоїдної структури (нуклеоїд) всереди-

ні, що містить фермент уратоксидазу та мікротрубочки. 

Пероксисоми є обов'язковим елементом усіх еукаріотичних 

клітин, проте їхні функції суттєво варіюються залежно від типу 

тканини та самих організмів. Однак, незважаючи на виниклу в 

процесі еволюції функціональну дивергенцію, пероксисома за-

лишилась органелою, яка перш за все опікується реакціями син-

тезу та утилізації пероксиду водню. Згаданий процес складаєть-

ся з двох послідовних етапів: 
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1. Окиснення субстратів молекулярним киснем, яке каталізу-

ється пероксидгенеруючими оксидазами. 

ROHORH оксидаза
  222  

2. Окиснення субстратів за допомогою пероксиду водню. 
'

2222 2 ROНOHRH катилаза
   

Подібно до мітохондрій, пероксисоми є центром утилізації 
кисню в клітині. Проте в мітохондріях окиснення субстрату до 
вуглекислого газу й води супроводжується формуванням макро-
ергічних зв'язків молекули АТФ і здійснюється незалежно від 
парціального тиску кисню. Коли у клітині утворюється достатня 
кількість молекул АТФ, окиснення в мітохондріях зупиняється, 
парціальний тиск кисню підвищується, процес окиснення пере-
міщується до пероксисом. Отже, у пероксисомах окиснення від-
бувається лише за високого парціального тиску кисню. Субстра-
ти окиснюються до проміжних продуктів, які потім використо-
вують для наступного окиснення або біосинтезу. Енергія, що 
виділяється, розсіюється у вигляді тепла.  

Ферменти пероксисом здійснюють окисне розщеплення сечо-
вої кислоти, беруть участь у метаболізмі нуклеїнових кислот, ві-
діграють важливу роль у бактерицидних реакціях клітини, здійс-
нюючи окисну деградацію мембран бактерій під час фагоцитозу 
(тому поліморфноядерні лейкоцити мають багато пероксисом). 

Біогенез пероксисом вивчено ще недостатньо. Тривалий час 
вважали, що пероксисоми утворюються з ендоплазматичної сіт-
ки. Справді, на електронограмах вони часто пов'язані. Проте до-
ведено, що білки для цих органел синтезуються на вільних полі-
сомах цитозолю і транспортуються до органели специфічними 
білками-транспортерами. Пероксисома не може утворитися de 
novo. Необхідною умовою для утворення нової пероксисоми є 
"зростання" материнської та її наступний поділ.  

 

Препарат 1. Накопичення барвника в гістіоцитах пухкої сполуч-
ної тканини (прижиттєва ін'єкція трипанового синього, дозабарв-
лення галуновим карміном; рис. 24, кольор. вст.).  

 

Білому пацюку вводять під шкіру три рази через день по 
1,5–2 мл 0,1 % водного розчину барвника трипанового синього, 
поки вся шкіра не набуде синюватого відтінку. Через день після 
останньої ін'єкції щура декапітують і беруть із будь-якого місця 
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підшкірної клітковини плівку пухкої сполучної тканини. Плівку 
фіксують сумішшю Буена й забарвлюють галуновим карміном. 
Готують постійний препарат за стандартною методикою. 

Детальний аналіз препарату слід проводити, попередньо ви-
значивши на ньому за малого збільшення більш розпушене місце. 
За великого збільшення у визначеній ділянці можна виявити наяв-
ність великої кількості міжклітинної речовини й морфологічно різ-
номанітні клітини. Серед міжклітинної речовини, утвореної основ-
ною речовиною і волокнами різного типу, виявляються в основно-
му два типи клітин (їхні ядра забарвлені в червоний, а цитоплазма 
у рожевий колір) – це фібробласти й гістіоцити (до групи гістіоци-
тів об'єднують усі інші підтипи зрілих клітин сполучної тканини).  

За великого збільшення слід детально розглянути клітини гіс-
тіоцити. Вони мають чіткі обриси, неправильну овальну видов-
жену форму, темніше забарвлене ядро з одним ядерцем і зазви-
чай менші, ніж клітини іншого типу. У гістіоцитах помітні яск-
раво-сині зерна та брилки трипанового синього, поглинутого 
клітинами при прижиттєвому введенні барвника в організм тва-
рини. Здатність поглинати з навколишнього середовища різні ко-
лоїдні частки (у даному випадку частки барвника) і шкідливі ре-
човини, а також бактерії є виявом фагоцитозу – дуже важливої 
властивості живих клітин тваринних організмів. У гістіоцитів ця 
властивість розвинена більшою мірою, ніж у клітин багатьох ін-
ших типів. Тому однією з головних функцій гістіоцитів є захисна. 
Місце локалізації барвника в гістіоцитах – лізосоми, з якими 
пов'язане внутрішньоклітинне травлення. 

 

Препарат 2. Накопичення барвника в епітеліоцитах канальців 
нирки (прижиттєва ін'єкція трипанового синього, дозабарвлення 
галуновим карміном). 

 

Препарат виготовлено аналогічно до препарату 1. За малого 
збільшення слід знайти канальці нирки, клітини яких містять 
барвник. Подальший аналіз потрібно проводити за великого 
збільшення мікроскопа.  

Епітеліоцити, що вистилають каналець, лежать на базальній 
мембрані. Вони мають рожеві ядра та яскраво-сині брилки або 
зерна трипанового синього. Цитоплазма клітин забарвлюється у 
блакитний колір. Брилки синього кольору відповідають локалі-
зації лізосом. Вони розкидані по всій клітині, особливо багато 
зерен трипанового синього в апікальній частині клітин. 
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Препарат 3. Реакція на кислу фосфатазу в клітинах печінки (за-
барвлення фосфатом свинцю). 

 

За малого збільшення мікроскопа помітні гепатоцити поліго-
нальної форми. Ядра клітин забарвлені гематоксиліном. При 
детальному аналізі гепатоцитів у цитоплазмі виявляються плями 
чорного й коричневого кольорів, які відповідають місцям актив-
ності ферменту кислої фосфатази. Кисла фосфатаза – це маркер-
ний фермент для лізосом. Отже, за локалізацією ферменту мож-
на судити про локалізацію власне лізосом у клітинах печінки, де 
відповідних плям мало, але вони добре виділяються на світлому 
незабарвленому фоні цитоплазми.  

На препараті можна побачити також ендотеліальні клітини 
капілярів печінки, які повністю забарвлені в чорно-коричневий 
колір. Їхня цитоплазма містить багато лізосом. 

 

Препарат 4. Ультраструк-
тура лізосом (електроногра-
ма; рис. 7.1).  

На електронограмі подано 
фрагмент цитоплазми мак-
рофага, що міститься в лім-
фатичному вузлі щура. Ци-
топлазма клітини заповнена 
численними вторинними лі-
зосомами. Лізосома – це пу-
хирець, оточений мембра-
ною. Цитохімічними мето-
дами показано, що вона міс-
тить набір гідролаз, здатних 
розщеплювати біополімери. 

Вторинні лізосоми утво-
рюються в результаті злиття 
первинних лізосом (містять 
набір гідролаз) з гетеро- або 
аутофагосомами (містять 
субстрат для перетравлення). 
Цей субстрат у вторинних 
лізосомах виявляється у ви-
гляді осміофільних частинок 
і плям. 

 

 
 

3 

2 

1 

2 

 
Рис. 7.1. Електронограма макрофага 
лімфатичного вузла щура (×26 000):  
1 – лізосоми з електроннощільними 

гранулами, 2 – мітохондрії,  
3 – ендоплазматична сітка 

(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 
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Препарат 5. Ультраструктура пероксисом еозинофілів (елек-

тронограма; рис. 7.2).  
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На рисунку зображено 

еозинофіл, що містить пе-

роксисоми. Останні зазви-

чай мають електроннощі-

льну серцевину регулярної 

кристалічної структури, 

яку називають нуклеоїдом.  

Пероксисоми оточені оди-

нарною мембраною та крім 

нуклеоїда мають ще осно-

вну речовину – матрикс. 

Вважають, що в нуклеоїді 

є фермент уратоксидаза. 

Узагалі пероксисоми міс-

тять головним чином фер-

менти обміну пероксидів. 

Маркерними ферментами 

пероксисом є каталаза та 

уратоксидаза. 

 
Рис. 7.2. Електронограма  

еозинофіла щура (× 27 000):  
1 – ядро,  2 – апарат Гольджі,  

3 – ендоплазматична сітка,  
4 – рибосоми, 5 – мітохондрії,  

6 – пероксисоми  
(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 
 

Препарат 6. Локалізація пероксидази в лейкоциті кроля (елек-

тронограма; рис. 7.3). 
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Рис. 7.3. Локалізація 
пероксидази в лейкоциті 

кроля (× 50 000). 
Фермент локалізовано в 

ядерній оболонці (1),  
ендоплазматичній сітці (2) 

та секреторних гранулах (3), 
4 – мітохондрії  

(за Афанасьєвим Ю.І. 

 та ін., 1999) 
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Методами цитохімії в лейкоцитах виявлено локалізацію фер-

менту пероксидази. У більшості клітин поліпептидні ланцюги 

цього ферменту синтезуються на полісомах, які розташовані на 

мембранах ендоплазматичної сітки. Далі вони надходять до по-

рожнини ендоплазматичної сітки, де накопичуються, модифі-

куються та транспортуються.  

Зверніть увагу на тісний зв'язок ядерної оболонки та ендоп-

лазматичної сітки. Порожнина ендоплазматичної сітки й пери-

нуклеарний простір пов'язані між собою – мембрана ендоплаз-

матичної сітки переходить в зовнішню ядерну мембрану. Пе-

роксидаза виявляється також у перинуклеарному просторі яде-

рної оболонки. 

 

 

 
Запитання для самоперевірки 

 

1. На клітину подіяли факторами, що спричинили руйнування 
мембрани лізосом (ультрафіолет, радіація тощо). Які зміни відбу-

дуться у клітині? 
2. За рахунок яких хімічних компонентів лізосоми здійснюють 

діяльність у клітині? 

3. Які порушення лізосом відбулись, якщо в клітині має місце 
швидке накопичення залишкових тілець (постлізосом)? 

4. Чому при голодуванні та фізичному навантаженні в кліти-
нах деяких органів (печінка, серце) збільшується кількість ауто-

фагосом (аутофагічних вакуоль)? 

5. За участю яких органел утворюються аутофагічні вакуолі? 
6. На пошкодженій ділянці поверхні рани з'являється велика 

кількість клітин, які містять первинні лізосоми, багато фагосом і 
вторинних лізосом. Яка функціональна роль цих клітин? 

7. У клітинах накопичена достатня кількість АТФ, тоді як по-
живні речовини продовжують надходити. Де в цьому випадку 

відбувається їхнє розщеплення? 
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Розд іл  8 
 

БУДОВА МІТОХОНДРІЙ І ПЛАСТИД 
 

Мітохондрії і хлоропласти належать до органел енергетичного 

обміну (рис. 8.1). Світлооптичний рівень аналізу мікроскопічних 

препаратів дозволяє лише ідентифікувати мітохондрії, визначити 

їхню локалізацію та кількість у клітинах. Аналіз же власне струк-

тури мітохондрій вимагає застосування електронної мікроскопії.  
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Рис. 8.1. Схема будови мітохондрій: А – повздовжній зріз, 
Б – схема трьохвимірної структури мітохондрії, В – частина кристи 
з грибоподібними тілами (АТФ-сомамами) на внутрішній мембрані; 

1 – зовнішня мембрана, 2 – внутрішня мембрана, 
3 – міжмембранний простір, 4 – рибосома, 5 – ДНК, 6 – гранули, 

7 – матрикс, 8 – АТФ-соми (за Роланом Ж.-К. та ін., 1978) 

 
Форма й розміри мітохондрій, їхня структура, особливості 

будови мітохондріальних крист у клітинах різних тканин і в клі-
тинах одного типу за різних функціональних станів змінюва-
тимуться. Вивчення будови мітохондрій розпочинають із зов-
нішньої мембрани, що має товщину 5–7 нм. Співвідношення її 
фосфоліпідів і білків (маса сухої речовини) становить 0,82. 
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Особливістю цієї мембрани є асиметрія в розташуванні білкових 
компонентів. До складу зовнішньої мітохондріальної мембрани 
входять молекули специфічних повторюваних білків, що утво-
рюють широкі гідрофільні канали в ліпідному бішарі. Через ці 
канали проходять невеликі молекули, які,  імовірно, забезпечу-
ють векторне переміщення білків. Зовнішня мітохондріальна 
мембрана також містить ферменти метаболізму ліпідів.  

У міжмембранному просторі (перимітохондріальній камері) 

товщиною  10–20 нм (яка може розширюватись або звужува-
тись) виявлено ряд АТФ-залежних ферментів фосфорилювання 
нуклеотидів, нуклеозиддифосфати, АМФ тощо.  

Внутрішня мітохондріальна мембрана містить велику кіль-
кість різних за функціями білків. Співвідношення фосфоліпідів і 
білків утричі менше, ніж у зовнішній мембрані – 0,27. Близько 
10 % усіх ліпідів припадає на фосфоліпід кардіоліпін, з наявніс-
тю якого пов'язують зниження проникності внутрішньої мем-
брани для іонів. Мембрана містить понад 40 типів білків, трети-
на з яких – периферійні, а дві третини – інтегральні. За функція-
ми білки поділяють на групи: 

 інтегральні білки ферментів перенесення електронів (ди-
хальний ланцюг); 

 периферичні мембранні білки дегідрогенази, що окиснюють 
субстрати дихання, які містяться в матриксі, і передають 
протони до дихального ланцюгу; 

 АТФ-синтетазний білковий комплекс, що складається як з ін-
тегральних мембранних білків, так і з периферійних. Останні 
формують сферичний білковий комплекс, що виступає в ма-
трикс мітохондрії (його інколи називають АТФ-сомою); 

 специфічні транспортні білки, що забезпечують перенесен-
ня метаболітів у матрикс і з нього. 

Отже, уся внутрішня мітохондріальна мембрана складена 

комплексами, що розташовані між двома АТФ-сомами; їх часто 

називають "дихальними ансамблями". Ці комплекси становлять 

функціональну одиницю, в якій перенесення протонів через 

мембрану та електронів уздовж неї у дихальному ланцюзі закін-

чується утворенням молекул АТФ. У мітохондріях печінки, на-

приклад, таких комплексів понад 5 000, а в мітохондріях серцево-

го м'яза – близько 20 000. Отже, у мітохондріях здійснюється 
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процес, який називається клітинним диханням – послідовність 

реакцій, за допомогою яких організм використовує енергію зв'я-

зків органічних молекул для синтезу макроергічних сполук ти-

пу АТФ. Молекулярною основою цих процесів є східчасте оки-

снення вуглеводів органічних молекул у матриксі мітохондрій 

до СО2 і перенесення водню (протони й електрони) до кисню з 

утворенням молекул води. Окиснення субстратів відбувається в 

мітохондріальному матриксі у внутрішній мітохондріальній ка-

мері. При цьому вивільнюються електрони й протони. Електро-

ни акцептуються хімічними сполуками внутрішньої мітохондрі-

альної мембрани й передаються по ланцюгу перенесення елект-

ронів у дихальному ансамблі до АТФ-соми. Протони перено-

сяться через мембрану до зовнішньої мітохондріальної камери, 

унаслідок чого на різних поверхнях внутрішньої мітохондріаль-

ної мембрани утворюється протонний градієнт.  

Яким же чином енергія потоку електронів і протонного граді-

єнта трансформується в енергію макроергічних зв'язків молекул 

АТФ? Загальноприйнятою є хеміоосмотична гіпотеза, сформу-

льована на основі робіт П. Мітчелла. За його припущенням, енер-

гія, що вивільнюється при перенесенні електронів дихальним ла-

нцюгом, запасається у вигляді градієнта протонів на мембрані. 

Під впливом градієнта протони на ділянці АТФ-соми перено-

сяться по каналу, утвореному інтегральними білками АТФ-соми. 

Ці протони "атакують" один із фосфатних киснів, який після цьо-

го відщеплюється у вигляді молекули води. При цьому фосфатна 

група перетворюється в реакційноздатну частинку, яка реагує 

з АДФ з утворенням АТФ. Кількість утвореного АТФ пропорцій-

на кількості дихальних ансамблів, а це означає, що й числу крист.  

Мітохондріальний матрикс, що має тонкозернисту гомогенну 

будову, містить ферменти циклу трикарбонових кислот. У ньому 

відбувається окиснення субстратів до вуглекислого газу й води, 

тоді як електрони й протони, що вивільняються, акцептуються 

на внутрішній мітохондріальній мембрані. При цьому їхня енер-

гія використовується, як було зазначено вище, для утворення 

макроергічних зв'язків АТФ. Крім того, у матриксі є ферменти 

синтезу РНК, ДНК, білків, стероїдів, а також виявляються різ-

номанітні включення, іони кальцію, магнію тощо. 
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У мітохондріальному матриксі міститься генетична система 

мітохондрій: кілька копій мітохондріальної кільцевої, дволан-

цюгової ДНК, що інколи може бути зв'язаною з внутрішньою 

мембраною. Ця ДНК несе інформацію про синтез мітохондрі-

альних інформаційних, рибосомних і транспортних РНК. Дове-

дено, що 10–20 % білків дихального ланцюга синтезуються 

в мітохондріях, а 80–90 % – закодовані в ядерній ДНК і синте-

зуються на цитоплазматичних рибосомах.  

Досягнення у вивченні геному мітохондрій і хлоропластів 

зумовили виникнення нової галузі біології, яка вивчає позаядер-

ну спадковість. Нині вже не виникає сумнівів, що дефекти ди-

хального ланцюга та стійкість до лікарських препаратів пов'яза-

ні з позаядерним геномом. 

Робота мітохондрій як "силових станцій" клітини залежить 

від змін у структурі внутрішньої мітохондріальної мембрани, 

ступеня розвитку крист. Крім того, мітохондрії беруть участь у 

регуляції обміну іонів у клітині шляхом акумуляції іонів каль-

цію, стронцію, кобальту, марганцю та, ймовірно, ще деяких од-

новалентних іонів. Вони накопичуються у внутрішній мітохонд-

ріальній камері, зумовлюючи її набухання.  
 

Препарат 1. Мітохондрії в епітеліальних клітинах кишечнику ас-
кариди (забарвлення за Альтманом; рис. 25, кольор. вст.). 

 

За малого збільшення на препараті знаходять повздовжній 

розріз кишечнику, стінки якого вистилають циліндричної форми 

епітеліальні клітини, щільно прилеглі одна до одної. Епітеліоци-

ти кишечнику розташовані на базальній мембрані, їхні апікальні 

кінці, обернені у просвіт кишечнику, вкриті мікроворсинками, 

що утворюють кутикулу. 

За великого збільшення слід розглянути структуру епітелі-

альних клітин. Ядра епітеліоцитів округлої або витягнутої фор-

ми розташовані ближче до базального кінця клітин й забарвлені 

у світло-рожевий колір, ядерця – в інтенсивно рожевий. Міто-

хондрії (за збільшення ×90) у вигляді червоних гранул і паличок 

розміщені рівномірно по всій цитоплазмі, але кількість їх може 

суттєво зростати над ядром чи в апікальній частині клітини, 

де вони утворюють значні скупчення.  
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Препарат 2. Мітохондрії в клітинах канальців нирки щура (забар-

влення за методом Рего; рис. 26, кольор. вст.)  
 

За малого збільшення на препараті можна побачити ниркові 

канальці, зрізані в різних напрямках. Вони утворюють кола, 

правильні та покручені овали з просвітом. Стінки канальців ви-

стелені епітеліальними клітинами, світло-жовта цитоплазма 

яких заповнена мітохондріями, забарвленими в червоний колір. 

За збільшення об'єктива ×90 мітохондрії мають вигляд чор-

них гранул і паличок, що розміщені майже по всій цитоплазмі, 

але вони можуть переважно концентруватися біля ядра та в апі-

кальних або базальних зонах клітини. 
 

Препарат 3. Мітохондрії в гепатоцитах печінки щурів (забарв-

лення за Альтманом). 
 

За малого збільшення на препараті можна побачити поліго-

нальні епітеліальні клітини печінки з великим ядром, які утво-

рюють основну масу паренхіми печінки. Ядро має одне або два 

ядерця. Між рядами печінкових клітин зустрічаються кровонос-

ні капіляри з тонкими стінками, вистелені одним рядом верете-

ноподібних клітин. Мітохондрії у гепатоцитах вивчають за ве-

ликого (об'єктив ×40) збільшення, потім – за збільшення об'єк-

тива ×90. Мітохондрії мають вигляд дрібних зерен і паличок 

червоного кольору, що чітко виявляються на фоні жовтуватого 

кольору цитоплазми. У деяких клітинах мітохондрії збираються 

групами або концентруються навколо ядра (залежно від метабо-

лічної активності клітини).  
 

Препарат 4. Ультраструктура мітохондрії (електронограма; 

рис. 8.2).  
 

Електронно-мікроскопічний аналіз чітко виявляє наявність 

двомембранної мітохондріальної оболонки, кожна з мембран якої 

має товщину  7 нм і типову будову елементарної мембрани. Зов-

нішня мембрана відрізняється функціонально: відносною прони-

кністю для іонів, метаболітів і навіть для білкових молекул; у ній 

локалізовані деякі ферменти позамітохондріального окиснення. 

Внутрішня мембрана розділяє мітохондрії на два відділи – 

компартменти: на внутрішній – матрикс і локалізований  

між мембранами простір – зовнішню мітохондріальну камеру 
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товщиною 10–20 нм, запо-

внену речовиною білкової 

природи (що містить фер-

менти, пов'язані з обміном 

аденілової системи та пере-

творенням жирних кислот). 

Від внутрішньої мембрани 

в матрикс мітохондрій на-

правлені вирости – кристи.  

Матрикс має дрібнозер-

нисту гомогенну будову, 

у ньому зосереджені фер-

менти циклу трикарбоно-

вих кислот, окиснення жи-

рних кислот, мітохондріа-

льні ДНК, РНК, рибосоми, 

нуклеотиди, амінокислоти. 

У матриксі є також великі 

гранули розміром 20–80 нм 

– відкладення солей каль-

цію та магнію. 
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Рис. 8.2. Електронограма  
мітохондрії (× 100 000): 
мембрани: 1 – зовнішня , 

2 – внутрішня,  
3 – міжмембранний простір,  

4 – кристи, 5 – матрикс 

(за Єлесєєвим В.Г. та ін., 1970) 
 

Препарат 5. Ультраструктура фрагменту кристи мітохондрій 

(електронограма, негативне контрастування; рис. 8.3). 
 

 
 

 
 
 

Рис. 8.3. 
 Електронограма 

фрагмента  
кристи мітохондрії  

(× 250 000) 

 

На рисунку зображено поверхню мітохондріальної внутріш-
ньої мембрани. Вона вкрита глобулярними утвореннями грибо-
подібної форми. Ці утворення були названі елементарними 
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структурними одиницями мітохондрій – АТФ-сомами. Діаметр 
АТФ-сом становить 8–10 нм, вони розташовані на відстані 10 нм 
одна від одної. На одну мітохондрію їх припадає від 10 000 до 
100 000. На АТФ-сомах відбувається синтез АТФ. 

Внутрішня мембрана на 20 % складається з ліпідів, на 80 % – 
із білків (бл. 60 різновидів), що мають різну функціональну акти-
вність Приблизно 40 % усіх білків становлять функціональні біл-
ки-ферменти, які беруть участь у системі перенесення електронів 
у дихальному ланцюзі та утворенні АТФ – в окисному фосфори-
люванні. До таких білків належать флавопротеїди, цитохроми, 
АТФази тощо. Поряд із ферментами дихального ланцюга в мем-
брані є білки, які відповідають за специфічний транспорт із цито-
золю до матриксу та навпаки. Внутрішня мембрана складена з 
багатьох "субодиниць" – повторюваних дихальних ансамблів, які 
уміщують упорядкований набір ферментів, необхідний для цих 
реакцій.  

 

Препарат 6. Вітальне забарвлення мітохондрій у клітинах крові 
(тимчасовий препарат). 

 

На чисте предметне скло наносять краплину крові, змішують 
її з барвником – янусом зеленим у складі сольового розчину 
1:10000 (1 мл 1 % розчину барвника + 99 мл дистильованої води 
+ 850 мг хлористого натрію). Препарат накривають покривним 
скельцем, краї якого змазують вазеліном. Через 5–10 хв після по-
чатку забарвлення мітохондрії лейкоцитів набувають синьо-
зеленого кольору. Препарат вивчають за малого, потім – за вели-
кого збільшення. Замість янусу зеленого можна використовувати 
метиловий синій, янус синій (індазол), янус чорний і родамін В.  

 

Препарат 7. Хлоропласти у клітинах листка елодеї канадської 
(тимчасовий препарат). 

 

Лист елодеї канадської витримують на світлі. Для виготов-
лення препарату лист розташовують на чистому предметному 
склі й наносять на нього зверху водний розчин йоду в йодисто-
му калії (у невеликій кількості води розчиняють 0,5 г йодистого 
калію, додають 1 г кристалічного йоду й доводять до 100 см

3
). 

Об'єкт накривають покривним скельцем і вивчають його за ма-
лого, а потім – за великого збільшення мікроскопа. 

Листова пластинка складена з двох шарів клітин; клітини 
верхнього шару більші, ніж клітини нижнього шару. Крайові 
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клітини листка майже прозорі, деякі з них мають форму виступ-
них зубців, верхівки яких обернені до верхівки листка. Розміри 
й форма клітин основної частини листка різні. Клітини се-
редньої частини вузькі, витягнуті по довжині листка, до них 
прилягають ширші квадратні або полігональні. Після обробки 
препарату розчином йоду стає помітним ядро, що має зазвичай 
кулясту форму. Хлоропласти збільшуються порівняно з пласти-
дами живої клітини (використаний реактив викликає загибель 
клітини). Усередині хлоропластів можна побачити зерна асимі-
ляційного крохмалю, забарвлені йодом у темно-синій чи темно-
фіолетовий колір. Білкова строма набуває бурого кольору.  
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Препарат 8. Ультраструктура 
хлоропластів у клітинах листо-
вої пластинки тютюну (елект-
ронограма; рис. 8.4). 

 

На рисунку подано елект-
ронограму хлоропласта. Він 
укритий двома мембранами – 
внутрішньою та зовнішньою, 

товщина яких  7 нм. Мембра-
ни відокремлені одна від одної 
міжмембранним простором 
шириною 20–30 нм. Від внут-
рішньої мембрани у водянисту 
строму направлені складчасті 
структури, що мають вигляд 
сплющених мішечків (тилако-
їди). Тилакоїди складені у сто-
си, які називають гранами. 
Мембрани гран відрізняються 

Рис. 8.4. Електронограма  
хлоропластів у клітинах листової 

пластини тютюну (× 72 000):  
1 – строма, 2 – тилакоїди, 

3 – грани, 4 – включення крохмалю,  
5 – жирові краплини,  

6 – зовнішня мембрана 

(за Роланом Ж.-К. та ін., 1978) 
 

від загального плану будови елементарних біологічних мембран 
тим, що до їх складу входить хлорофіл. Окремі грани сполуча-
ються між собою плоскими мембранними каналами – ламелами 
або тилакоїдами строми.  

За допомогою методу диференційного центрифугування 
встановлено, що у стромі локалізовано ферменти, які каталізу-
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ють темнові реакції фотосинтезу, а мембранна фракція містить 
хлорофіл і може реалізувати світлові реакції. 

Запитання для самоперевірки 

 

1. Дайте порівняльну характеристику структури мітохондрій і 
пластид. 

2. Порівняйте функції мітохондрій і пластид. 

3. Охарактеризуйте генетичний апарат мітохондрій і пластид. 
4. Які особливості внутрішньої мітохондріальної мембрани? 

5. Які функції виконують мітохондрії, з якими мітохондріаль-
ними компартментами вони пов'язані? 

6. Охарактеризуйте гіпотезу спряження процесів окиснення та 

фосфорилювання. 
7. Яке підґрунтя має концепція симбіотичного походження мі-

тохондрій і пластид? 
8. Клітину обробили речовиною, яка блокує процес фосфори-

лювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес у життєдіяль-
ності клітин буде порушений? 

9. Клітина рухається за допомогою війок, для чого необхідна 

значна кількість енергії. За допомогою яких структур в основі 
війок переміщуються мітохондрії? 

10. У клітинах виявлені набряклі мітохондрії. Яка функція міто-
хондрій зміниться? 

11. У мітохондрій видалили внутрішню мембрану, структура 

якої залишилась непошкодженою. До середовища додали фер-
менти та субстрати циклу трикарбонових кислот. Чи здійснюва-

тиметься синтез АТФ? 
12. Препарат клітин нирки забарвлено за методом Альтмана. 

На світлооптичному рівні видно, що мітохондрії переважно лока-

лізовані в апікальній частині клітин. Із чим це пов'язано? 
13. На електронограмі подано мітохондрії з великою кількістю 

добре розвинених крист. Про що свідчить така їхня структура? 
14. У клітинах, поряд із мітохондріями нормального розміру, 

з'являються дрібніші з недиференційованими кристами. Як це 
можна пояснити? 
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Розділ 9 
 

БУДОВА ЯДРА 
 

Ядро – обов'язковий компонент клітини, в якому зберігається 

основний обсяг генетичної інформації, здійснюються початкові 

етапи її реалізації, утворюються рибосоми. В еукаріотичних ор-

ганізмів виникають ядерні білки – гістони, завдяки яким ком-

пактно й швидко упаковується велика кількість ДНК у невели-

ких за лінійними розмірами хромосомах.  

Оскільки ядро забезпечує збереження та початкові етапи реа-

лізації генетичної інформації, зрозумілим стає питання про спів-

відношення ядра та цитоплазми (системи, залежної від функціо-

нальної активності ядра). Ядро певного об'єму може ефективно 

"обслуговувати" цитоплазму тільки обмеженого об'єму. Спів-

відношення об'ємів ядра й цитоплазми називають ядерно-

цитоплазматичним співвідношенням. Зміна цього параметра для 

клітини конкретного типу свідчить про зміну інтенсивності син-

тетичних процесів у її ядрі.  

До основних функцій ядра належать збереження ДНК-геному 

та відновлення можливих пошкоджень ДНК (репарація). Моле-

кулярні системи ядра відповідають за перенесення інформації 

від ДНК до РНК (транскрипція) в інтервалах між поділами  

(в інтерфазі), реплікацію ДНК перед поділом клітини, за обмін 

та/і розподіл генетичного матеріалу. В інтерфазному ядрі розрі-

зняють такі компоненти: поверхневий апарат, каріоплазму, мат-

рикс, хроматин, ядерце, рибонуклеопротеїнові комплекси.  

Поверхневий апарат представлений ядерною оболонкою та 

білковою пластинкою (ламіною), з'єднаною з нею. Ядро кліти-

ни оточено ядерною оболонкою, складеною з двох концентрич 

них мембран (рис. 9.1). Зовнішня мембрана є частиною ендоп-
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лазматичного ретикулума, тоді як перинуклеарний простір між 

зовнішньою та внутрішньою ядерними мембранами сполуча-

ється з його порожниною. 

Перевага подвійної мембрани полягає в можливості різної 

спеціалізації її внутрішнього та зовнішнього компонентів, що 

важливо для їхньої взаємодії з найближчим оточенням. 
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Головною функцією поверх-

невого апарату є відносна ізоля-

ція центральних генетичних про-

цесів – реплікації ДНК і синтезу 

РНК – від цитоплазми. Подібний 

розподіл спричинив виникнення 

в еукаріотів процесингу РНК. 

Тим самим додалася ще одна 

регуляторна ланка в процесі реа-

лізації генетичної інформації. 

Під час процесингу з молекули 

РНК видаляються довгі нуклео-

тидні послідовності. Вихід самої 

РНК із ядра до цитозолю опосе-

редковується відповідними мо-

лекулярними сигналами.  

Обмін макромолекулами між 

ядром і цитоплазмою здійсню-

ється завдяки ядерним порам – 

спеціалізованим канальним утво-

ренням, що формуються в місцях 

Рис. 9.1. Електронограма  
подвійної оболонки ядра 
(× 65 000): 1 – рибосоми,  

2 – ядерні пори, 
3 – перинуклеарний простір,  

4 – зовнішня ядерна мембрана, 
 5 – хроматин 

(за Роланом Ж.К. та ін., 1978) 

контакту зовнішньої і внутрішньої ядерних мембран. Кількість 

ядерних пор залежить від інтенсивності обміну між ядром і ци-

топлазмою, тобто від функціонального стану клітини. Ядерний 

поровий комплекс, що вистилає канали пори, є великою білковою 

структурою, в організації якої важливу роль відіграє ядерна ламіна. 

Білки пори визначають транспорт білків до ядра й рибо-

нуклеопротеїнів – до цитозолю. РНК усіх типів, а також рибо-

соми утворюються в ядрі й потім виводяться до цитозолю. Усі 

білки, що функціонують у ядрі, синтезуються в цитозолі й ма-

ють надходити до ядра. 
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Ламіна – це щільна сітка білкових фібрил, яка вистилає зсе-

редини внутрішню ядерну мембрану. Ядерна ламіна підтримує 

форму ядра й виконує функцію структурного організатора хро-

мосом. Білки ламіни відповідальні за розбирання та збирання 

ядерної оболонки під час мітозу. 

Ядерний матрикс – складний комплекс елементів, структурно 

й функціонально пов'язаних між собою. До його складу входять 

три структурні компоненти: периферична ядерна ламіна з поро-

вими комплексами, фібрілярно-гранулярна сітка та залишкові 

ядерця. Інколи під ядерним матриксом розуміють лише внутрі-

шньоядерну сітку.  

Хроматином називають комплекс ДНК з білками-гістонами. 

Він становить основну масу внутрішньоядерного матеріалу. 

Це інтерфазні хромосоми. 

Кожна хромосома складається з однієї дуже довгої молекули 

ДНК, яка має петельну організацію. Під час мітозу хроматин 

компактизується з утворенням конденсованих мітотичних хро-

мосом. В інтерфазному ядрі хроматин існує у двох формах: 

конденсований транскрипційно неактивний гетерохроматин 

і менш компактний еухроматин. Розрізняють два підкласи гете-

рохроматину: конститутивний, що однаково представлений 

у всіх клітинах організму, і факультативний, який виявляється 

тільки в клітинах окремих типів. Існування факультативного 

гетерохроматину відображає стійкі відмінності в характері гене-

тичної активності клітин різних типів. 

Під час мітозу конденсовані хромосоми набувають вигляду 

компактних паличкоподібних тілець. За допомогою світлового 

мікроскопа у них можна легко знайти зону первинної перетяжки 

(центромери), що поділяє хромосому на два плеча. У цій зоні під 

час мітозу утворюється кінетохор, до якого прикріплюються 

мікротрубочки веретена поділу. До зони центромери хромосоми 

часто прилягає ділянка сателітної ДНК, що відрізняється висо-

ким рівнем нуклеотидних повторів. Деякі хромосоми мають та-

кож вторинні перетяжки. Плечі хромосом закінчуються теломе-

рами – кінцевими ділянками. Іноді тут локалізується ДНК з ви-

сокою частотою нуклеотидних повторів.  
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Характерні особливості морфології, кількість і розмір хро-

мосом клітин певного виду об'єднуються в поняття каріотип. 

Каріотип виявляється тільки на метафазних пластинках клі-

тин, які діляться. 
До особливих випадків організації хромосом належать полі-

тенні хромосоми та хромосоми типу "лампових щіток". Полі-
тенні хромосоми деяких клітин личинок двокрилих утворю-
ються внаслідок численної реплікації інтерфазних хромосом. 
У хроматидах такої багатократно компактно складеної хромо-
соми конкретні гени розташовані на одному рівні. Активація 
генів і відповідний перехід хроматину цих ділянок до еуформи 
вивчають за допомогою світлового мікроскопа. Політенні хро-
мосоми є моделлю інтерфазного стану хромосом.  

Хромосоми типу "лампових щіток" – це транскрипційно-
активні структури незрілих яйцеклітин. Посилений синтез РНК 
супроводжується в них формуванням довгих хроматинових пе-
тель, які надають хромосомі характерного вигляду. 

Ядерце є центром утворення рибосом. У складі ядерця вияв-
лені великі петлі ДНК, що містять гени рибосомальної РНК.  
Ці петлі називають організатором ядерця: вони локалізовані 
в ділянках вторинних перетяжок деяких мітотичних хромосом. 
Загальна кількість ядерцевого матеріалу завжди однакова, неза-
лежно від кількості ядерець у ядрі клітини. Однак у клітині 
з активним синтезом білка ядерце завжди більше за розміром. 
Часто дрібні ядерця зливаються, утворюючи єдину структуру. 
У деяких випадках нуклеотидні послідовності ядерцевого орга-
нізатора ампліфікуються (кількісно збільшуються) й існують 
у вигляді множинних кільцевих молекул ДНК. Такі ампліфіко-
вані ядерця утворюються у клітинах при підготовці до приско-
реного розвитку, наприклад у яйцеклітинах. 

Ядерце має досить складну структуру. У ньому розрізня-
ють три зони: 

 слабкозабарвлений компонент, представлений ДНК ядерце-
вого організатора, – фібрилярний центр; 

 щільний фібрилярний компонент на периферії фібрилярних 
центрів – рибосомальні РНК; 

 гранулярний компонент – найбільш зрілі попередники 
рибосом.  
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Розміри ядерця змінюються залежно від функціональної ак-
тивності клітини, перш за все за рахунок гранулярного компо-
нента. На початку мітозу ядерце зменшується в розмірах і під 
час конденсації хромосом зовсім зникає. У метафазі мітозу воно 
не виявляється. У телофазі мітозу, коли відновлюється синтез 
рибосомальної РНК, знову утворюються невеликі ядерця, кіль-
кість яких відповідає кількості хромосом, що мають ядерцевий 
організатор. Пізніше ці ядерця зливаються, утворюючи одне. 

Рибонуклеопротеїнові комплекси ядра – це структури, які 

є продуктами транскрипційної активності хроматину. 
 

Препарат 1. Мазок червоного кісткового мозку (забарвлення 

гематоксиліном і еозином; рис. 27, кольор. вст.).  
 

За малого збільшення серед ретикулярних клітин строми 

мозку можна виявити дрібні кров'яні клітини, які перебува-

ють на різних стадіях розвитку. Щоб вивчити будову ядра 

клітин кісткового мозку, слід розглянути препарат за велико-

го збільшення мікроскопа.  

Найбільшими клітинами кісткового мозку є мегакаріоцити. 

Ці клітини мають округлу неправильну форму. Цитоплазма клі-

тин забарвлена в рожевий колір. Ядра синього кольору непра-

вильної форми утворюють або окремі сегменти, що накладають-

ся один на одного, або формують структури у вигляді чоток. 

На препараті слід знайти клітини еритроїдного ряду, що пе-

ребувають на різних стадіях розвитку. Серед них зустрічають-

ся клітини з малими розмірами ядра та оксифільною цитоплаз-

мою, яка забарвлена в рожевий колір, – нормобласти. Серед 

мієлоцитів можна знайти клітини нейтрофільного або еозино-

фільного ряду. Ядро в таких клітинах має бобо- або підковопо-

дібну форму. Ядерця не виявляються. На препараті можна та-

кож виявити й зрілі нейтрофіли з дрібною зернистістю та сег-

ментоподібним ядром. Клітини еозинофільного ряду відрізня-

ються наявністю в цитоплазмі великих червоно-коричневих 

зерен, забарвлених еозином. Слід звернути увагу на форму 

ядер цих клітин, які можуть бути круглі, бобо- або підковопо-

дібні. Забарвлення ядер – темно-фіолетове. Крім того, зустрі-

чаються лімфоцити – дрібні клітини з кулястим ядром синього 

кольору, яке займає майже всю клітину. 
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Препарат 2. Яйцеклітина жаби (забарвлення гематоксиліном і 

еозином; рис. 28, кольор. вст.) 
 

За малого збільшення мікроскопа на зрізі яєчника жаби 

можна побачити численні яйцеклітини різного розміру, що 

перебувають на різних стадіях росту. Слід знайти яйцекліти-

ну, в якій зріз пройшов через ядро, і розглянути її за великого 

збільшення мікроскопа.  

Поверхня яйцеклітини вкрита двома оболонками. Зовнішня 

(вторинна) – складається з фолікулярних клітин, в яких можна 

чітко виявити видовжені ядра, забарвлені в синьо-фіолетовий 

колір. Внутрішня (первинна або жовткова) оболонка відокремлює 

цитоплазму клітини, забарвлену в рожевий колір. У великих яйце-

клітинах, що перебувають на стадії великого росту, спостерігається 

процес вітелогенезу, тобто накопичення гранул жовтка в цитопла-

змі. У таких яйцеклітинах добре виявляється велике ядро, що за-

ймає центр клітини. Поверхня ядра нерівна, складчаста. В ядрі 

є численні ядерця різного розміру, забарвлені в темно-фіолетовий 

колір. Якщо зріз проходить через центральну зону яйцеклітини, то 

ядерця на препараті будуть розташовані на периферії ядра. 
 

Препарат 3. Політенні хромосоми в ядрі слинних залоз личинок 
комах (тимчасовий препарат; рис. 9.2).  

 

 

2 
1 
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Рис. 9.2. Мікрофотографія політенних хромосом  
в ядрі слинних залоз личинок комах (тимчасовий препарат, × 1000):  

1 – темні диски, 2 – пуфи (кільця Бальбіані)  

(за Роланом Ж.-К. та ін., 1978) 

1 

50 мкм 

2 

2 

1 



 105 

Для приготування препарату живу личинку, наприклад ко-

мара Chironomus (мотиль), розташовують на предметне скло 

та препарувальними голками відокремлюють передній кінець 

тіла (він темнішого кольору) на рівні третього сегмента. По-

тім видаляють парні слинні залози, які мають вигляд прозо-

рих овальних тілець.  

Після препарування слід розглянути їх на предметному 

склі в гемолімфі або в 0,01 % розчині нейтрального червоного. 

Вивчають препарат за малого збільшення. Можна побачити 

дрібнозернисту цитоплазму й дуже великі світлі ядра з вели-

кими хромосомами та прозорою каріоплазмою. Довжина хро-

мосом різна, вони, переплітаючись, можуть утворювати клу-

бок. Потрібно вибрати клітини, де добре виявляються хромо-

соми й розглянути їх за великого збільшення мікроскопа. 

У личинки Chironomus диплоїдний набір соматичних хро-

мосом становить вісім, але при політенії їх нараховують тіль-

ки чотири – відбувається кон'югація гомологічних хромосом. 

Тому на препараті видно чотири хромосоми. Явище політенії 

пояснюється тим, що численні цикли реплікації ДНК, які 

йдуть один за одним, не супроводжуються розходженням 

хромонем і поділом клітини. Поступово утворюються полі-

тенні (гігантські) хромосоми. У складі четвертої, найкоротшої 

хромосоми, локалізований хроматин, що функціонально від-

повідає ядерцю.  

Розглядаючи препарат за великого збільшення, слід звер-

нути увагу на розміри, форму й будову хромосом. Вони ма-

ють вигляд стрічок, по уздовж яких утворюються диски різ-

ного розміру, міждискові ділянки та здуття – пуфи. Диски те-

мнозабарвлені й будуть ділянками конденсованого (неактив-

ного) хроматину). Міждисковий простір має вигляд світлих 

смуг. Це ділянками, де відбуваються синтетичні процеси. 

У пуфів пухка будова схожа з міждисковим простором – це 

ділянки деконденсованого хроматину. Їхнє утворення свід-

чить про активність генів у в цих ділянках. У пуфах відбува-

ється інтенсивна транскрипція і-РНК. 
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Препарат 4. Ультраструктура ядра (електронограма, радіоавто-

графія; рис. 29, кольор. вст.).  
 

На рисунку можна побачити, що ядерна оболонка складена з 

двох мембран (кожна товщиною 6–8 нм), між якими є перинук-

леарний простір завтовшки 20–60 нм.  

На зовнішній мембрані можуть бути рибосоми, вона пов'яза-

на із системою каналів ендоплазматичної сітки. До внутрішньої 

мембрани ядра прилягає субмембранна щільна пластинка, що 

виконує скелетоорганізуючу роль. Із нею з'єднаний периферич-

ний конденсований хроматин. Ядерна оболонка пронизана чис-

ленними порами, які забезпечують взаємодію між ядром і цито-

плазмою. Їхній діаметр 30–100 нм. Поверхнею ядра пори розта-

шовані відносно рівномірно, що можна виявити при обробці 

ядер за методом заморожування-сколювання. 
 

Препарат 5. Ультраструктура ядерця (електронограма; рис. 9.3).  
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На рисунку показано, що 

ядерце – це дифузна зона клі-

тинного ядра діаметром  1 мкм. 

У складі ядерець розрізняють 

три основні компоненти:  

 гранулярний,  

 фібрилярний (нуклеонема),  

 периядерцевий хроматин. 

Гранули та фібрили містять 

рибонуклеопротеїни. Периядер-

цевий хроматин локалізований 

не лише по периферії ядерця, 

але й між петлями нуклеонеми. 

Такий конденсований хроматин 

і внутрішньоядерцеві нитки 

ДНК утворюють єдину інтегра-

льну систему ядерця. Основною 

функцією ядерця є синтез рибо-

сомальної РНК і збирання малих 

та великих субодиниць рибосом. 

Рис. 9.3. Електронограма ядра  
(× 20 000):  

1 – фібрилярний компонент,  
2 – гранулярний компонент  

(за Роланом Ж.-К. та ін., 1978) 
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Запитання для самоперевірки  

 

1. Яких переваг набуває еукаріотична клітина з появою ядер-

ної оболонки? 

2. Чому всі органели еукаріотичної клітини, які містять ДНК, 
оточені подвійною, а не одинарною мембраною? 

3. Чому ядерна оболонка, на відміну від плазматичної мем-
брани, має пори? У чому полягає функціональна специфіка ядер-

ної оболонки? 
4. На ядерній оболонці клітин одного типу різна кількість пор. 

Які процеси в цих клітинах відбуваються з різною інтенсивністю? 

5. Клітину під час мікрохірургічної операції розділили на два 
фрагменти. Якою є частка без'ядерного фрагмента? 

6. За рахунок якого компонента змінюється ядерно-цито-
плазматичне співвідношення в клітині, яка росте? Що диферен-

ціюється? 

7. У чому полягають функції ядерної ламіни? 
8. Чому структура гістонів консервативна, тобто практично не 

змінюється в еволюційному ряді? 
9. Як саме гістони регулюють матричну активність ДНК-геному? 

10. Яка ДНК у S-періоді інтерфази реплікується раніше: у складі 

гетеро- чи еухроматину? Чому? 
11. Відомо, що певна хромосома бере участь в організації ядер-

ця. Визначте в ній зону локалізації генів рибосомальної РНК. 
12. Клітини оброблено препаратом, що блокує роботу ядерця. 

Які функції клітини при цьому постраждають? 
13. Чому і в яких випадках клітині потрібні ампліфіковані ядерця? 

14. Дослідник виявив у клітинах людини наявність статевого 

хроматину. У представника якої статі взяли клітинний матеріал? 
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Розд іл  10 
 

ПОДІЛ КЛІТИНИ (МІТОЗ, АМІТОЗ) 
 

Життєвий цикл, або цикл розвитку (клітинний цикл), – це 
період існування клітини від моменту утворення (унаслідок по-
ділу материнської клітини) до її власного поділу або смерті 
(табл. 10.1; рис. 10.1). 

Життєвий цикл різних видів клітин неоднаковий. Одні кліти-
ни втрачають під час свого розвитку здатність до поділу. Їхній 
життєвий цикл закінчується старінням і смертю. Інші – зберіга-
ють здатність ділитися протягом усього онтогенезу.  

 

Таблиця 10.1  

Життєвий цикл клітини 
 

Репродукція Ріст Диференціація 
Старіння 
та смерть 

1) мітоз; 

2) ендорепродукція 
(утворюються полі-
плоїдні клітини, по-
літенні хромосоми); 

3) амітоз; 

4) мейоз; 

1) збільшення 
об'єму ядра під 
час G1 стадії; 

2) збільшення 
об'єму цитоплаз-
ми під час G1 
стадії інтерфази; 

1) установлення нор-
мального ядерно-
цитоплазматичного спів-
відношення; 

2) зміни в структурі ядра; 

3) молекулярно-генетич-
не диференціювання; 

1) некроз; 

2) апоптоз. 

 

Клітини різних тканин 
мають властиву тільки їм 
швидкість поділу. У вищих 
хребетних поділ регулюється 
багатьма зовнішніми факто-
рами за принципом зворот-
них зв'язків. До цих факторів 
належать: наявність вільного 
простору, секреція клітинами 
навколишнього середовища 
стимулюючих чи пригнічу-
вальних факторів. 

Рис. 10.1. Схема клітинного циклу 

(за Юшканцевим С.І., Биковим В.Л.,  
2006) 
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Наприкінці G1-стадії є певний момент, коли визначається, чи 

відбудеться поділ клітини. Його називають точкою рестрикції. 

Якщо клітина, що стимулюється до поділу, подолає точку ре-

стрикції, вона неминуче закінчить його зі швидкістю, незалеж-

ною від зовнішніх умов.  

S-стадія інтерфази зобов'язана своєю назвою синтезу ДНК. 

Під час реплікації ДНК до складу хроматину залучаються нові 

гістони. На відміну від більшості білків, які синтезуються протя-

гом усієї інтерфази, гістони утворюються в основному в S-стадії, 

терміни реплікації в якій визначаються структурою інтерфазного 

хроматину. До того ж ділянки з найбільшою конденсацією хро-

матину реплікуються останніми.  

На G2-стадії у клітині синтезуються білки, необхідні для нор-

мального проходження мітозу. Серед них, наприклад, ферменти 

відповідальні за фосфорилювання білків ядерної ламіни (унаслі-

док чого відбувається розпад ядерної мембрани) і фосфорилю-

вання гістону Н1 (це зумовлює спіралізацію хромосом). 

Мітоз. Процес клітинного поділу складається з поділу ядра 

(каріокінез) і наступного за ним поділу цитоплазми (цитокінез). 

Мітоз має чотири стадії (профаза, метафаза, анафаза, телофаза) 

(рис. 10.2) і характеризується утворенням дуже впорядкованого 

біполярного веретена, побудованого з мікротрубочок та асоці-

йованих із ними білків.  

Мікротрубочки організуються двома центросомами на про-

тилежних полюсах веретена. Хромосоми конденсуються під час 

профази. На цій стадії з обох боків центромери у хромосомі 

утворюються особливі структури – кінетохори. До них прикріп-

ляються спеціалізовані мікротрубочки – кінетохорні нитки.  

Переміщення хромосом під час мітозу здійснюється завдяки 

взаємодії цих ниток з іншими компонентами веретена. У резуль-

таті дії сил, які розтягують кінетохорні нитки до полюсів, у ме-

тафазі хромосоми шикуються на екваторі клітини. 

Далі в анафазі сестринські хроматиди від'єднуються одна 

від одної і розходяться до протилежних полюсів веретена. Під 

час телофази біля кожної із двох груп хромосом знову форму-

ється ядерна оболонка. Потім хромосоми деконденсуються й 

відновлюється синтез РНК. 
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Рис. 10.2. Схема мітозу в рослинній клітині 

(за Алмазовим. І.В., Сутуловим Л.С., 1978) 

 

Досить чіткою є межа лише між метафазою та анафазою. 

В інших випадках морфологічні зміни відбуваються поступово. 

Мітоз за тривалістю становить незначну частину клітинного 

циклу – лише десятки хвилин. Інтерфаза, навпаки, може три-

вати роками. Клітинний поділ закінчується поділом цитопла-

зми – цитокінезом. Процес розпочинається ще в анафазі та 

продовжується до початку наступної інтерфази. Першою його 

ознакою у тваринних клітинах є утворення складки плазмати-

чної мембрани – борозни поділу. Вона завжди утворюється в 
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площині метафазної пластинки під прямим кутом до довгої 

осі мітотичного веретена. Розподіл цитоплазми відбувається 

під дією кільця, утвореного головним чином актиновими фі-

ламентами, яке наче зашморг затягується навколо середньої 

частини клітини. 

У рослинних клітинах нова поперечна стінка (клітинна плас-

тинка) будується за рахунок полюсних мікротрубочок веретена, 

паралельні ряди яких утворюють порожню циліндричну струк-

туру – фрагмопласт. Дрібні пухирці від комплексу Гольджі, 

заповнені матеріалом майбутньої клітинної стінки, потрапляють 

до фрагмопласта в екваторіальній площині клітини. Потім вони 

зливаються, утворюючи ранню клітинну стінку. 

Метаболізм клітини, що ділиться, має свою специфіку. Гене-

тичний матеріал, зосереджений у конденсованих хромосомах, 

повністю недоступний ферментам, які забезпечують транскрип-

цію. Ось чому клітини в цей період використовують пластичні 

та енергетичні резерви, накопичені під час інтерфази. Нормаль-

ний хід мітозу можна порушити в умовах експерименту, вико-

риставши алкалоїд – колхіцин, вінбластин або вінкристин. На-

приклад, відомо, що колхіцин блокує мітоз шляхом пригнічення 

процесу збирання мікротрубочок веретена. Саме так утворю-

ються поліплоїдні клітини. 

Амітоз – це поділ клітини без утворення мітотичного апарату 

і без конденсації хромосом. Результатом є утворення рівних або 

нерівних за розміром клітин з однаковою чи неоднаковою кіль-

кістю генетичного матеріалу. Амітоз – нормальне явище для 

ряду клітин, пов'язаних з їхнім диференціюванням. У деяких 

випадках амітоз відбувається за патологічних станів, після 

опромінювання, інших впливів, які порушують мітотичний апа-

рат, за змінених умов існування, наприклад у культурі тканин. 

Частіше амітозу передує реплікація ДНК. 

Крім мітозу та мейозу відомі й інші види репродукції клітин – 

ендомітоз і політенія. Під час таких репродукцій не відбува-

ється утворення нових ядер та розділення клітинного тіла. 

Процеси ендорепродукції не приводять до збільшення кілько-

сті клітин, але внаслідок реплікації хромосом у цих процесах 
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спостерігається збільшення об 'єму цитоплазми. Характерни-

ми особливостями ендомітозу є реплікація хромосом без руй-

нування ядерної оболонки й без поділу тіла клітини. Однак 

у ядрі можна бачити компактизацію хромосом, роз 'єднання на 

хроматиди, з яких вони складаються, і наступну деконденса-

цію. Підсумком ендомітозу є виникнення поліплоїдних клітин 

з подвоєною кількістю хромосом. Ендомітоз може повторю-

ватись – у такий спосіб утворюються гігантські клітини. Відо-

мо, що у ссавців ендомітоз спостерігається в клітинах печінки, 

нирки, нервовій тканині тощо. Політенія – це реплікація хро-

мосом, зазвичай множинна, без збільшення їхньої кількості. 

Гомологічні хромосоми не роз'єднуються. Так утворюються 

політенні хромосоми. Політенія поширена у двокрилих ко-

мах, інфузорії і в деяких рослин. 
 

Препарат 1. Мітоз у клітинах корінця цибулі (забарвлення заліз-

ним гематоксиліном; рис. 30 кольор. вст.). 
 

За малого збільшення слід розглянути тканину корінця ци-

булі. Вона складається з трьох основних зон, які чітко розріз-

няються. Найбільш периферична частина утворена чохликом, 

на поверхні якого розташовані клітини, що відмирають і злу-

щуються. Чохлик покриває конус наростання, захищаючи його 

від пошкоджень під час росту в ґрунті. За конусом наростання 

розташована зона розтягування, або власне корінь, в якому клі-

тини витягнуті в напрямку осі корінця. Поділ клітин відбува-

ється тільки в другій зоні – у конусі наростання. Цю ділянку 

слід розглядати за великого збільшення мікроскопа. У межах 

поля зору можна побачити клітини в інтерфазному стані та 

клітини на різних стадіях поділу. Вони мають майже прямоку-

тну форму. Їхня оболонка темна й чітко відрізняється від фону. 

У центрі клітин міститься велике сферичне ядро з одним-двома 

ядерцями. Хроматин таких ядер має дрібнозернисту структуру, 

однак тут також можна виявити кілька інтенсивно зафарбова-

них ділянок гетерохроматину. 

Інтерфаза – у життєвому циклі клітин меристеми найдов-

ший із періодів, по завершенні якого клітини вступають у мі-

тотичний поділ. 
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Повільно пересуваючи препарат, треба знайти всі стадії мі-

тозу. Його перша стадія – профаза – характеризується збіль-

шенням розмірів ядра та конденсацією хроматину хромосоми, 

які чітко можна побачити на препараті. На цій стадії кожна 

хромосома складається з двох хроматид. Потрібно знайти клі-

тини, де хромосоми сплелися й утворили клубок. У ранній 

профазі добре видимими є ядерця, які пізніше поступово зни-

кають. Оболонка ядра в кінці профази розпадається: хромо-

соми опиняються безпосередньо в цитоплазмі. Після цього 

вони зміщуються в центр клітини, де в цей час з мікротрубо-

чок цитоскелета формується веретено поділу з двома полю-

сами. Окремі нитки веретена побачити неможливо через об-

меженість світлової мікроскопії. 

У метафазі хромосоми займають зону екватора й кожна з них 

прикріпляється до ниток веретена відповідними частинами своїх 

центромер (т. зв. кінетохорами). У цей час хроматин у складі 

хромосом досягає максимального ступеня конденсації. Хромо-

соми розташовані перпендикулярно до ниток мітотичного вере-

тена, їхні центромери містяться точно в площині екватора. 

Наступною є анафаза, що починається з поділу центромер 

і розходження хроматид до протилежних полюсів. Отже, відбу-

вається точний розподіл генетичного матеріалу – на кожному 

полюсі виявляється така кількість хромосом, що була у вихідної 

материнської клітини. Рух хромосом у анафазі здійснюється за 

рахунок взаємодії тубуліндинеїнового комплексу білків, розби-

рання мікротрубочок на полюсах поділу та розтягнення клітини. 

Треба знайти клітини, в яких хромосоми тільки почали своє ро-

зходження чи вже містяться біля полюсів. 

У телофазі хромосоми, розташовані в зонах полюсів вере-

тена поділу, деспіралізуються, стають менш компактними й 

подовжуються. Поступово контури хромосом втрачають чіт-

кість, мітотичне веретено руйнується, навколо кожної групи 

дочірніх хромосом утворюється нова ядерна оболонка. Усере-

дині новоутворених ядер з'являються ядерця. Формується ти-

пове інтерфазне ядро. Перебудова хромосом супроводжується 

поділом цитоплазми – цитокінезом – з утворенням клітинної 

стінки між дочірніми ядрами. 
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Препарат 2. Ультраструктура рослинної клітини, що ділиться 

(електронограма; рис. 10.3).  
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Рис. 10.3. Електронограма рослинної клітини, що ділиться 
(× 18 500): 1 – хроматин, 2 – ядерна оболонка, 3 – плазмолема, 
4 – цитоплазма, 5 – ядро, 6 – мікропухирці вакуолярної системи  

(за Роланом Ж.-К. та ін., 1978) 
 

На рисунку представлено меристему корінця гліцинії. Мож-

на побачити фрагменти дочірніх ядер, між якими формується 

клітинна стінка. Клітинна пластинка, або фрагмопласт, форму-

ється за рахунок скупчення та злиття пухирців, які відділяються 

й відходять від комплексу Гольджі (диктіосоми). Такий процес 

формування клітинної перетинки характерний тільки для рос-

лин. 
 

Препарат 3. Мітоз у клітинах печінки аксолотля (забарвлення 

залізним гематоксиліном; рис. 31, кольор. вст.)  
 

За малого збільшення мікроскопа можна визначити загальну 

морфологію клітин, які складають паренхіму печінки аксолот-

ля. Середня частина зрізу печінки представлена відносно вели-

кими світлими клітинами, які мають сферичне ядро з дрібнозе-

рнистим хроматином і поліморфними ядерцями. Обережно пе-

ресуваючи препарат, слід знайти периферичну зону печінки, 

що має вигляд темної смужки. Тут спостерігається інтенсивна 
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проліферація (поділ) клітин; клітини дрібніші, ніж клітини па-

ренхіми. Необхідно розташувати цю ділянку препарату в 

центрі поля зору та перевести мікроскоп на велике збільшення. 

Клітини крайової зони мають полігональну форму. Значна 

частина їх перебуває в інтерфазі. Їхні овальні ядра інтенсивно 

забарвлені в чорний колір, містять багато хроматину та яде-

рець. У цій зоні потрібно знайти клітини, що діляться й пере-

бувають на різних стадіях мітотичного поділу. Таких клітин 

значно менше, ніж інтерфазних.  

Для профази характерні спіралізовані хромосоми, що утво-

рюють клубок і займають майже весь об'єм ядра. Хромосоми 

мають вигляд ниток. Центріолі розходяться до полюсів клітини. 

За їхньої участі та за рахунок мікротрубочок цитоскелета форму-

ється веретено поділу. У кінці профази ядерна оболонка зникає. 

У прометафазі хромосоми зміщуються до центру клітини, а в 

метафазі – розташовуються в екваторіальній площині. Точніше, 

в екваторіальній площині розташовуються тільки центромери 

хромосом, до яких приєднані мікротрубочки веретена. Плечі ж 

хромосом, кожна з яких на цій стадії складається з двох хрома-

тид, можуть бути спрямовані до будь-якого з полюсів веретена. 

На стадії анафази сестринські хроматиди кожної із хромосом 

розходяться до протилежних полюсів. На препараті можна виді-

лити ранню та пізню анафази. 

У телофазі хроматиди втрачають типову форму, деспіралі-

зуються, витончуються і "зникають". Матеріал, з якого були 

побудовані хромосоми, із цього моменту має вигляд окремих 

брилок гетерохроматину. Одночасно формується ядерна обо-

лонка, з'являються ядерця. У цитоплазмі відбуваються складні 

процеси, що сумарно називають цитокінезом. В області еква-

тора на цитоплазматичній мембрані виникає борозна поділу. 

Вважають, що важливу роль в її утворенні відіграє скорочення 

актинових філаментів. 
 

Препарат 4. Амітоз у клітинах епітелію сечового міхура миші 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). 

 

Сечовий міхур миші розтинають і розтягують на корковій 

пластинці внутрішньою поверхнею вгору. До цієї поверхні 
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прикладають предметне скло, притискують його, одержуючи 

у такий спосіб відбиток поверхні слизової оболонки. Відбиток 

далі підсушують на повітрі, фіксують і забарвлюють гематок-

силіном та еозином. 

Серед групи ізольованих клітин епітелію слизової оболонки 

видно клітини різних розмірів. У більших клітинах ядра мають 

більший розмір. У багатьох клітинах видно по два й більше ядер – 

це результат поділу ядра шляхом амітозу. Інколи можна побачи-

ти ядра в стані поділу: ядро витягується, потім у його середній 

частині утворюється перетяжка, яка після цього заглиблюється 

так, що ядро перешнуровується та роз'єднується на два. Поділ 

цитоплазми, як правило, не спостерігається. Під час поділу змін 

у ядрі (наприклад, утворення хромосом) не відбувається. Ядра 

епітеліальних клітин зазвичай круглясті, мають невелике округ-

ле ядерце, часто розташоване ексцентрично. 

 

 
Запитання для самоперевірки 

 

1. Які із явищ характерні для метафази мітозу: 

а) подвоєння числа хромосом;  

б) упорядковане розміщення хромосом;  

в) розходження хромосом до полюсів клітини;  

г) закінчення формування мітотичного (ахроматинового) 

веретена поділу? 

2. Виберіть кількість хромосомних наборів у профазі мітозу 

клітини: 

а) n;      б) 2 n;      в) 3 n;      г) 4 n. 

3. Мітоз має важливе біологічне значення тому, оскільки: 

а) лежить в основі механізму утворення гамет;  

б) забезпечує збереження вихідного хромосомного набору; 

в) забезпечує генетичну однорідність дочірніх клітин;  

г) забезпечує редукцію хромосомного набору. 

4. Клітину обробили речовиною, що блокує роботу ферментів 

групи ДНК-полімерази. Які процеси та в який період мітотичного 

циклу клітини постраждають? 
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5. При введенні хімічних речовин тимчасово блоковані синте-

тичні процеси в премітотичному періоді клітинного циклу. В який 

період циклу клітина вступить із запізненням? 

6. На клітину подіяли колхіцином, що пригнічує збирання біл-

ків тубілінів, які входять до складу мікротрубочок ахроматиново-

го веретена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені? 

7. Наслідком мітозу є виникнення двох дочірніх клітин. Одна 

з них вступила до S-стадії клітинного циклу, друга – у результаті 

диференціювання втратила здатність до розмноження. Яка буде 

доля першої і другої клітини? 

8. При порушенні звичайного ходу мітозу утворилась одна по-

ліплоїдна клітина. Які етапи мітотичного циклу пройшли нор-

мально? На якому етапі нормальний хід мітозу був перерваний? 

Які причини порушення нормального ходу мітотичного поділу ви-

кликають формування поліплоїдної клітини? 

9. На препараті видно клітину, що ділиться мітозом, на стадії ме-

тафази. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки? 

10. На препараті видно клітину, що ділиться мітозом, на стадії 

анафази. Скільки хромосом входить до складу кожної дочірньої зірки? 

11. Наведіть приклад клітин, життєвий цикл яких закінчується 

старінням і смертю. 

12. В яких клітинах збігаються мітотичний і життєвий цикли? 

13. В який період інтерфази відбувається ріст клітин ? 

14. Що відбувається під час мітозу з матеріалом ядерець клі-

тин, які діляться? 

15. В який період мітотичного циклу відбувається реплікація ДНК? 

16. Які перебудови елементів вакуолярної системи спостеріга-

ються в мітотичному циклі? 

17. Чому в більшості тканин дорослої особини клітини відносно 

рідко відбувається поділ клітин? 

18. Як розвиватимуться події в клітині, якщо в G2-стадії її жит-

тєвого циклу заблокувати синтез білків? 

19. Дві клітини підійшли до моменту свого існування, що назива-

ється точкою рестрикції. Одна з них її подолала, інша – ні. Яка по-

дальша доля цих клітин? 

20. На препараті видно клітину, що ділиться, на стадії метафа-

зи. Скільки хромосом міститься в її метафазній пластинці? 
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21. На препараті тканини людини видно клітину, що ділиться, 

на стадії анафази. Скільки хромосом входить до складу кожної із 

двох груп хромосом? 

22. На який стадії інтерфази в клітині синтезуються ядерні  

білки-гістони? 

23. Який молекулярний механізм забезпечує переміщення хро-

мосом під час мітозу? 

24. На якій стадії клітинного циклу клітина набуває рис спеціа-

лізації, тобто диференціюється? 

25. Яке співвідношення тривалості мітозу та інтерфази? За ра-

хунок яких стадій клітинного циклу його тривалість зменшується? 

26. Що означає вираз "зв'язок між стадіями клітинного циклу не 

жорсткий"? Чи можуть мінятись місцями конкретні "стадії циклу". 

27. Чи однаковий механізм формування борозни поділу при 

мітотичному та амітотичному поділі клітин? 

28. Мікрохірургічно порушено структуру фрагмопласта, що 

утворюється. Про клітини якого типу йдеться, до чого приведе 

подібне пошкодження? 

29. У зразках досліджуваної тканини помічено збільшення кіль-

кості амітотичних поділів. Який висновок має зробити дослідник? 
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