


^ ^ ^ о ч атко м  розвитку анатомії рослин слід вважати період, коли почала 
розвиватись оптична техніка, а саме: коли вперше було виготовлено збіль
шувальні лінзи. Велику роль у розвитку анатомії рослин відіграло винай
дення мікроскопів, оскільки внутрішні елементи тіла рослини дуже дрібні і 

через те недоступні для безпосереднього візуального дослідження.
Перші мікроскопи були сконструйовані на початку XVII століття. Вони 

складалися з двох лінз (об'єктива і окуляра), розміщених у трубці, яку можна 
наводити на об'єкт за допомогою простого гвинта. Такі мікроскопи давали 
невелике збільшення і їх , як і прості короткофокусні лінзи, найчастіше ви
користовували для розглядання дрібних живих об'єктів.

Вперше клітини в зрізах корка описав у 1665 р. англійський природо
дослідник Роберт Гук (1635-1703), застосувавши для спостереження побу
довану ним удосконалену модель мікроскопа. Він побачив, що вся речовина 
корка складається з багатьох маленьких відділень, розгороджених тонкими 
діафрагмами, або порожнин, наповнених повітрям. Ці порожнини, або ко
мірки в 1665 р. Гук назвав клітинами (сеііиіа). У деяких клітинах він помітив 
рідкий вміст -  „живильний сік" і зробив припущення, що цей сік переміща
ється із клітини в клітину тоненькими канальцями, які є в перетинках між 

клітинами.
Хоча правильне уявлення про будову клітини та ї ї  роль у побудові ціло

го організму сформувалося лише в XIX ст., сам факт відкриття клітини став 
винятково важливою подією в історії біології і, зокрема, анатомії рослин. 
Термін „клітина" закріпився в біології, хоч Роберт Гук спостерігав власне не 
клітини, а тільки целюлозні стінки рослинних клітин, і хоч клітини насправді 

не є порожнинами.
Дослідження Роберта Гука сприяли подальшому розвиткові вчення про 

структурну організацію рослин. Майже одночасно з його дослідженнями в 
1671 р. з'явились праці італійського вченого Марчело Мальпігі (1628-1694) 

"Уявлення про рослинну анатомію"та англійського мікроскопіста Неемія Грю 
(1641-1712) „Початок рослинної анатомії". Обидва працювали незалежно 

один від одного, написали чимало праць про внутрішню будову рослин і по 
праву вважаються основоположниками анатомії рослин.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНАТОМІЇ РОСЛИН
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Марчело Мальпігі описав клітини у  тілі рослин і назвав їх „мішечками", 
він описав волокна і трахеї-..сп іральні трубочки у деревині". На думку Маль
пігі трахеї у рослин виконують функцію дихання і наповнені повітрям. Цей 
висновок він зробив на підставі подібності будови „спіральних трубочок" 
рослин та трахей комах. Хоча вже давно з'ясовано, що спіральні та інші тру
бочки у тілі рослини беруть участь в транспортуванні води, термін трахеї іс
нує в анатомії рослин і до цього часу.

Свої анатомічні відкриття мікроструктур Марчело Мальпігі пов'язував з 
їхніми функціями, що мало важливе значення і для розвитку фізіологи рослин.

Перші праці Неемія Грю були більше морфологічними, ніж анатомічни
ми. В 1682 р. в своїй праці він старанно описав тонку будову рослин. Грю роз
різняв у тілі рослин різноманітні конструктивні елементи, серед них клітини, 
або пухирці. Із численних пухирців, на думку Грю, складається паренхіма -  

„соковиті ділянки у тілі рослин". До речі, термін паренхіма зберігся в анатомії 
рослин і дотепер.

Грю розрізняв у стеблі тканинні комплекси. У 1671 р. він_уперше запро
понував термін тканини. Серед тканин він виділяв розташовані вертикально 
повітряні судини -  трахеї. Саме він помітив також дуже важливу структур
ну особливість радіального розташування ксилеми в корені і встановив, що 
його провідні тканини зосереджені в центральній частині органа, чого не
має в стеблі.

Мальпігі і Грю вперше чітко і систематизовано дослідили будову рослин
ного організму і показали, що він складається з органів, а органи -  з окремих 
елементів, дуже дрібних, часто виповнених рідким вмістом і вкритих кожний 

щільною оболонкою. Тверді органи і тканини рослин, за їхніми даними, скла
даються переважно з волокон і трубчастих утворень.

У той час, коли Мальпігі і Грю розробляли вчення про структуру рослин
ного тіла, голандський мікроскопіст Антоні ван Левенгук (1632-1723) за допо
могою вдосконаленого мікроскопа, що збільшував до 200 разів, також приді
ляв увагу рослинним об'єктам. Він перший описав судини і пори в клітинних 
стінках, кільчастий і спіральний типи потовщень клітинних стінок судин, 

і і £  Рівень знань про клітину, який було досягнуто в XVIII ст., майже не змі
нився до початку XIX ст. До цього часу вважалося загальновизнаним існу
вання тільки однієї з частин рослинної клітини, а саме целюлозної клітинної
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і і Інки, м с. V І ук, 11 >к> І МлльпІгІ вважали за клітину. Внутрішній вміст цих по
рожнин І Д.1ІІІ Ні' ІІрИІІІ'рі.ІН уи.ІГИ більшості дослідників.

І.ікии пі и лнд іміниік н лише на початку XIX ст. У 1812 р. німецький анатом 
^  рої лин І І.іулі. Мольденгауер (1766-1827) дійшов висновку, що рослинні тка

нини у ра и іриналого перебування у воді розпадаються на дрібні окремі час
ти к и  (Індивідуальні клітини). Вивчаючи ці продукти мацерації, він з'ясував, 
що клітинні стінки, які прилягають одна до одної, насправді подвійні.

У XVIII ст. вивчення анатомії рослин майже не просувалося вперед. Від
родження анатомії рослин та швидкий її прогрес припадає на початок ХІХст.

З початку XIX ст. більшість біологів були переконані в тому, що всі росли
ни складаються з клітин. Увага зосереджується на дослідженні вмісту клітин, 
який описують як слизовий сік.

В 1837 р. російський вчений Павло Федорович Горянінов (1796-1865), 
а в подальшому і чеський вчений Ян Евангеліста Пуркіньє (1787-1869) з учня
ми вказали на важливе значення живої маси всередині клітини. В 1839 р. Пур

кіньє назвав вміст клітини протоплазмою, від грецького „протос" -  перший 
та „плазма"- зліплена фігура, що означає живу матерію в її найпростішій фор
мі. Цей термін зберігся і до наших днів. Пізніше німецький ботанік Йоганнес 
Ганштейн (1822-1880) ввів термін протопласт для позначення протоплазми 
(живого вмісту клітини). В 1846р. Гуго фон Моль (1805-1872) розмежував по
няття протоплазми і клітинного соку. В 1862 р. Рудольф Альберт Келлікер 
(1817-1905) ввів термін цитоплазма для матеріалу, що оточує ядро. Сьогодні 
термін протопласт використовують для клітин, які не мають клітинної стінки.

У 1831 р. англійський ботанік Роберт Броун (1773-1858) у "клітинному 
соці" орхідних відкрив ядро, яке є одним з найважливіших постійних компо
нентів клітини. Уявлення про клітинну будову рослин в остаточному вигляді 
сформулював Маттіас-Якоб ІІІлейден (1804-1881) у 1838 р.

Розробка теорії клітинної будови рослин сприяла вивченню структури 
та вмісту клітини. Ще у XVII ст. Антоні ван Левенгук згадував про сферичні 
утворення в клітинах, які бачив за допомогою мікроскопа. Проте детально 
описав ці внутрішньоклітинні структури саме Броун, який назвав їх ядрами.

Найбільшим досягненням у першій половині XIX ст. в галузі біологіч
них наук взагалі можна вважати відкриття зоологом Теодором Шванном 
(1810-1882) в праці „Мікроскопічні дослідження про відповідність в струк-
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турі і рості тварин і рослин" і ботаніком М. Шлейденом в праці „Дані з роз
витку рослин" клітинної теорії. У 1839 р. Т.Шванн поширив уявлення про 
клітинну будову на тварин, допускаючи, що клітини є елементарною струк

турою всіх тваринних тканин. Він встановив також, що клітини тварин і рос
лин гомологічні за розвитком та аналогічні за функціональним значенням і 
зробив висновок, що „клітини є організмами, а тварини, як і рослини, -  су
мою цих організмів, розташованих відповідно до певних законів". Т.Шванн 
вперше застосував термін клітинна теорія, а його дані стали переконливим 
ї ї  обґрунтуванням.

У час виникнення клітинної теорії питання про те, як утворюються клі
тини в організмі, не було остаточно з'ясоване. М.Шлейден і Т.Шванн вважа
ли, що клітини в організмі виникають внаслідок новоутворення з первинної 

неклітинної речовини. Це уявлення було спростоване до середини XIX ст„ 
що відбилося в знаменитому афоризмі Рудольфа Вірхова (1821-1902)„кожна 

ітина утворюється тільки від клітини".

Клітинна теорія створила умови для подальшого розгортання анато
мічних досліджень та досконалого вивчення внутрішньої будови рослинно
го організму. Тканини було поділено на твірні і постійні, а кожну з них -  на 
паренхімні та прозенхімні типи. Разом з тим, розпочалося вивчення в осно
вних рисах процесу поділу клітин, діяльності і розвитку меристеми, будови 
провідних пучків. Увагу дослідників було спрямовано також на дослідження 
камбію, походження і структуру вторинних тканин, особливо ксилеми та пе- 
ридерми. Зокрема, німецький вчений Герман Шахт (1814-1864) розробляв 
питання про походження провідних пучків.

Німецький ботанік Гуго фон Моль встановив природу кутикули на по
верхні клітин епідерми, з'ясував походження та будову перидерми, сочеви
чок, послідовність утворення коркового шару. Г.Моль перший звернув увагу 
на складну будову судинних пучків у однодольних та дводольних рослин, 
процеси формування пор у клітинних стінках. На основі його досліджень ви
никла теорія потовщення клітинної стінки шляхом апозиції.

Значний внесок у розробку названих питань зробив німецький анатом 
Карл-Густав Саніо (1832-1891), який дослідив місце закладання і походження 
камбію та його діяльність у зв'язку з утворенням річних кілець. Він перший 
описав облямовані пори, дослідив онтогенез вторинних тканин та розвиток

7



перидерми. Йому належать дослідження з порівняльної анатомії голонасін

них та стебла дводольних, він також з'ясував місце і шляхи походження пер
винних пучків.

У цей же період німецький ботанік Й. Ганштейн, вивчаючи розвиток 
меристем, виділив у кінчиках росту кореня та стебла три послідовно роз
ташовані гістогенні шари. Ганштейн назвав їх дерматогеном, периблемою 

та плеромою. Він вважав, що з них утворюються відповідно епідерма, кора 
та центральний циліндр. Теорію гістогенів Й. Ганштейна згодом було видо
змінено німецьким ботаніком А. Шмідтом у теорію „туніки і корпусу", згідно 
з якою меристеми містять лише дві гістогенні зони.

У другій половині XIX ст. замість топографічного і морфологічного прин
ципів класифікації тканин, що існували на той час, деякі вчені почали опи
сувати та класифікувати тканини залежно від їхньої функції, тобто за основу 

було взято фізіологічні критерії. Відомий німецький фізіолог рослин, учень 
Пуркіньє Юліус Сакс (1832-1897) запропонував класифікацію рослинних 

тканин, яка ґрунтувалася на їхніх функціональних особливостях. Цю класи
фікацію підтримав відомий німецький анатом і фізіолог рослин Сімон Швен- 

денер (1829-1919), проте найвищого розвитку вона набула у працях Готліба 
Габерляндта (1854-1945) -  засновника фізіологічної анатомії рослин, який 
виділив меристематичні, покривно-захисні, поглинальні, провідні, запасаю
чі та інші типи тканин.

Фізіологічну класифікацію рослинних тканин подано і у працях Едуарда 
Страсбургера (1844-1912).

Французький ботанік Філіпп Ван-Тігем (1839-1914), який працював 
у галузі анатомії, фізіології та екології рослин, вивчаючи анатомічну будову 
кореня, розвиток корінців та зону переходу кореня в стебло, вперше ви
словив думку про загальний принцип будови осьових органів рослин. Він 
розробив теорію, за якою корінь і стебло мають універсальний тип будови 
осьових органів -  виразно відмежований центральний циліндр, або стелу, 
та навколишній шар кори. Базуючись на своїх дослідженнях, Ф.Ван-Тігем 
зі своїми учнями встановив закономірності поступового ускладнення будо
ви осьового циліндра у процесі еволюції.

Розробка стелярної теорії відіграла значну роль у з'ясуванні як загаль
ної структури, так і філогенії рослинного світу. Однак, щоб охопити повністю
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всю теорію і довести єдність усіх стелярних форм, як видозмін єдиного типу 
осьового циліндра, у Ван-Тігема не вистачило доказів.

Важливі докази на користь стелярної теорії навів у 1897 р. відомий аме
риканський анатом рослин Едвард Джефрі (1867-1952). Вивчаючи групи 
судинних рослин, і особливо розвиток стел у молодих ділянках, він дійшов 
висновку, що є лише два типи центрального циліндра: протостела та сифо- 

ностела, а всі інші є їхніми варіаціями. Стелярна теорія стала основою для 
глибшого розуміння еволюції анатомічних структур. Це сприяло застосуван

ню анатомічних методів у таксономії, особливо при класифікації як сучасних, 
так і викопних форм рослин.

Після визначення клітинної теорії, після того, як було досліджено процес 
поділу рослинних клітин, розвиток меристеми та будову провідних тканин, 
увага дослідників була спрямована на вивчення анатомічних структур вто
ринного походження. У розробці цих питань і подальшому розвитку анатомії 
рослин велику роль відіграли російські вчені.

В 1857 р. було опубліковано працю К.€.Меркліна (1821-1904) „Анатомія 
кори і деревини стебла лісових дерев", в якій описано мікроскопічну будову 
багатьох деревних порід у зв'язку з практичним використанням деревини.

Дослідження Меркліна створили фундамент для розвитку вчення про 
анатомічну будову деревини різних деревних порід, що свідчить про пріо
ритет вітчизняних учених у цій галузі науки.

З удосконаленням мікроскопа значно поглибилося детальне досліджен
ня та вивчення структури клітин. Нове оптичне озброєння дало змогу ро
сійському вченому, професору Московського університету І.Д.Чистякову 
(1843-1877) відкрити непрямий (мітотичний) поділ ядра. Пізніше В.І.Бєляєв 
(1855-1911) відкрив редукційний поділ ядра -  мейоз.

Видатний вчений С Г .Навашин (1857-1930) заснував галузь анатомії -  ка

ріологію, науку про будову ядра та відкрив явище подвійного запліднення 
у рослин.

Питання про закономірності анатомічної будови рослин висвітлено до

сить детально у працях К.А.ТІмірязєва (1843-1920). Особливого значення 
Тімірязєв надавав фізіологічній анатомії. Він зазначав, що останнім часом до
слідники бачать у системах структури органів не лише геометричні форми, 
а насамперед їхню фізіологічну функцію.
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Великий внесок у розвиток анатомії рослин зробив І.П.Бородін (1847— 
1930). Його перший в Росії підручник„Анатомія рослин" не втратив свого на
укового значення й досі. Бородін досліджував структуру листка жовтяниці, 
вивчав розподіл продихів на листку плауна і виявив продихи на листках під
водних рослин, хоча до цього вважали, що в епідермі таких рослин продихів 
немає. Цікаві дослідження належать Бородіну з питань накопичення в рос
линах так званих баластних речовин, які, утворюючись внаслідок процесу 
обміну, не виділяються з рослинного організму, а залишаються в ньому у ви
гляді твердих включень. До них належать кристали оксалату кальцію, магнію 
та інші речовини.

І.А.Сурож (1870-1929) у 1911 р. опублікував анатомічний визначник де
ревних порід, а ще раніше ПА.Боровиков (1881-1958) описав епіксилію та 
гіпоксилію гілок дерев.

Після досконалого дослідження структури рослинного організму вини
кають нові напрями в анатомії рослин. Описовий характер анатомії, власти
вий її  початковому періоду, не міг задовольнити вимог, які виникли у зв'язку 
з розвитком ботанічних галузей -  морфології, фізіології, ембріологи, генети
ки та селекції рослин тощо.

Вивчаючи водний режим рослин і розробляючи фізіологічні особли
вості їхньої посухостійкості, М.О.Максимов (1880-1952) виявив дуже важли
ву закономірність між анатомічною структурою рослин і випаровуванням 
ними води. Він з'ясував, що посухостійкі рослини характеризуються дея
кими анатомо-фізіологічними ознаками, які забезпечують їм перенесення 
посухи.

Детальніше закономірності будови органів залежно від висоти розташу
вання їх на стебловій частині рослин вивчав В.Р.Заленський (1875-1923). Він 
виявив, що анатомічна будова листків пов'язана з їхніми фізіологічними влас
тивостями. Наприклад, верхні листки характеризуються вищою асиміляцією, 
вищою концентрацією клітинного соку і, відповідно, зміненою анатомічною 
будовою (більшою кількістю продихів на одиницю поверхні, меншими роз
мірами клітин, щільнішим розташуванням водоносних судин тощо). Зален- 
ського вважають основоположником кількісної анатомії рослин.

Своїми працями В.Р.Заленський та М.О.Максимов спростували пануючу 
на той час концепцію німецького фізіолога А.Шімпера про те, що ознакою
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посухостійкості рослин є економне витрачання ними води, яку він сформу
лював на основі вивчення типових ксерофітних рослин -  сукулентів.

Заслуговують на увагу також праці В.В.Колкунова (1866-1937) з питань 

взаємозв'язку між посухостійкістю рослин та їхніми анатомо-фізіологічними 
і морфологічними особливостями. Колкунов намагався довести, що посухос

тійкість рослин тісно пов'язана з анатомічними ознаками. Він дійшов висно
вку, що сільськогосподарські посухостійкі рослини (просо, сорго, кукурудза 
та ін.) відрізняються від непосухостійких (пшениці, жита, вівса та ін.) меншою 
величиною клітин, продихів та інших елементів, компактністю тканин, тобто 
характеризуються специфічними анатомічними коефіцієнтами.

Велике значення для анатомії рослин мають дослідження Б.О.Келлера 
(1874-1945), який вивчав анатомо-фізіологічні особливості різних екологіч
них типів рослин. Келлер виявив, що ксерофіти характеризуються неоднако
вими властивостями, а саме: більш ксерофітні види того самого роду мають 
густішу сітку жилок у листку і більше випаровують води. Келлер з'ясував, що 
у посушливих місцевостях рослинам властивий більший осмотичний тиск. 
Особливої уваги заслуговують дослідження Келлера з солончаковими або 
галофітними рослинами. Він виявив певні групи галофітів, які відрізняються 
як фізіологічними, так і анатомічними властивостями.

На особливу увагу заслуговують праці відомого радянського анато
ма В.ПАлександрова (1887-1964). Його діяльність у галузі анатомії рослин 
надзвичайно різнобічна. Він багато працював над питаннями фізіологіч
ної та прикладної анатомії, досліджував анатомо-фізіологічні особливості 
трав'янистих рослин та анатомію листка. Цікаві його дослідження водопос
тачання листка залежно від його структури, а також будови стебла та впливу 
його на будову листків. Він широко розробляв питання пластичності будови 
рослин залежно від факторів довкілля.

Разом із співробітниками Александров досліджував генезис окремих 
елементів деревини та взаємозв'язок між будовою деревини і фізіологічними 
особливостями рослин. Велике значення мають праці Александрова з ана
томії плодів та насіння, а також з анатомії культурних рослин: хлібних злаків, 
текстильних, бобових, ефіроолійних, винограду, соняшника, картоплі тощо.

В.Г.Александров разом з Л.І. Джапарідзе (1905-1972) вперше виявили 

роздерев'яніння як нормальний стан онтогенезу рослин, що відбувається
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в центральній частині стебла або в паренхімній тканині під час достигання 
плоду. Ці дослідження мають значення для вивчення технології деревини, її 
міцності та стійкості.

Слід відзначити праці ленінградської школи анатомів рослин під керів- 
ницівом С.П.Костичева (1877-1931), в яких досліджено будову і природу по- 
говщення стебла дводольних рослин.

Помітний внесок у розвиток анатомії рослин зробили праці 
В.Ф.Раздорського (1883-1955), який розробив теоретичні основи досліджен
ня залежності між будовою, функцією рослин і впливом умов довкілля і вчен
ня про будівельно-механічні принципи конструкції рослинного організму.

Видатний радянський ботанік ВЛ.Комаров (1869-1945) також приді
ляв увагу питанням анатомії рослин. Широко відомий його підручник „Курс 
практичної анатомії рослин".

Проблемам фізіологічної та патологічноїанатомії деревини, еволюційній, 
екологічній та порівняльній анатомії присвячені численні праці А.О.Яценка- 
Хмелевського. Він також запропонував термінологію та методику палеобота

нічних досліджень деревини, яку знаходять під час археологічних розкопок.
Осередком проведення анатомічних досліджень в Україні став Київський 

університет св.Володимира. Початком реального становлення анатомічних 
досліджень рослинних організмів в університеті можна вважати наукову й 
педагогічну діяльність приват-доцентів І.Г.Борщова (1833-1878) і Я.Я.Вальца 
(1841-1904). Ще на початку свого наукового шляху Я.Я.Вальц вивчав будову 
судинних пучків кореневищ папоротеподібних. Цікавою є докторська дисер
тація професора І.Г.Борщова (1833-1878) написана в 1867 році „Про сітчасті 
паренхімні елементи первинної кори Сегаредіае арЬуІІае та їх співвідношен
ня з молочниками". Цей же напрям продовжив професор І.Ф.Шмальгаузен 

(1849-1894) в праці„Дослідження розвитку молочників у рослин" (1877).
Особливого розвитку анатомія рослин у Київському університеті набу

ла під час роботи Й.В.Баранецького (1843-1905), який організував першу 
в Україні лабораторію фізіології та анатомії рослин і став видатним представ

ником цих дисциплін. Його по праву вважають фундатором фізіології й ана
томії рослин в Україні. Анатомічні роботи Баранецького були досить різно
манітні за змістом, без єдиної чіткої наукової спрямованості. Проте вони і до 
цього часу не втратили своєї оригінальності й наукового значення. В праці
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И.В.Баранецького „Спосіб потовщення стінок паренхіми" (1886) було висвіт

лено питання механічної міцності, яка зумовлена способом розташування
потовщень.

Він вважав, що дослідження анатомічної будови рослин не можна відді
ляти від фітофізіологічних досліджень. Саме завдяки його працям, в універ
ситеті збереглася донині й поглиблюється історично складена діалектична 
єдність двох дуже споріднених дисциплін -  фізіології та анатомії рослин, до
слідження єдності структури і функції рослинного організму. У створеній на
уковій лабораторії Баранецький вивчав процеси потовщення клітинних сті
нок паренхімних клітин, утворення постійних тканин у конусах наростання 
пагонів однодольних. Особливо відомі його дослідження, що увійшли до під
ручників, так званих біколатеральних (двобокобічних) провідних пучків на 
прикладі гарбузових. Він вважав, що внутрішня група флоемних елементів 
є неповним провідним пучком без ксилемної групи. При дослідженні поділу 
клітинних ядер (мейозу) материнських клітин пилкових зерен у традесканції 
на живих об'єктах, у краплині води О.В.Баранецький уперше р и я в и в  спіраль
ну структуру хромосом, детальне вивчення якої розпочали цитологи й гене
тики лише через 50 років. Вивчення причин різного напрямку росту гілок у 
дерев і чагарників дало підставу вченому стверджувати, що бічним гілкам 
притаманний не якийсь особливий геотропізм, як це уявляв німецький фізі
олог А.Франк (1839-1900), а негативний геотропізм, поєднаний з епінастією. 
Цими дослідженнями Баранецький започаткував вивчення гетерогенності 
анатомічних елементів деревини під впливом механічних навантажень і, зо

крема, питання креньової й тягової деревини стовбурів і гілок.
Подальший розвиток анатомії рослин в університеті пов'язаний з на

уковою й педагогічною діяльністю К.А.Пурієвича (1866-1916). Саме в період 
його діяльності в 1900 р. з кафедри ботаніки було виділено кафедру анатомії 
та фізіології рослин, яку протягом 16 років (1900-1916) він і очолював.

Значний внесок у світову й вітчизняну анатомічну науку зробив всесвіт
ньо відомий вчений М.ПХолодний (1882-1953), який викладав фізіологію та 
анатомію рослин в університеті. Він проводив свої дослідження у складних 
умовах буремних революційних років. Поряд з ґрунтовними працями фізі
ологічного спрямування М.Г.Холодний приділяв багато уваги і анатомічним 

дослідженням, про що свідчать численні публікації з анатомії рослин. Він ши
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роко застосовував анатомічні методи під час вивчення фітогормонів коле
оптилів злакових рослин, фототропізмів і геотропізмів, внутрішньої будови 
дочірніх особин і соковитих листків молодила тощо.

З 1930 р. лекції з курсу анатомії рослин розпочала читати учени
ця М.Г.Холодного М.Н.Мойсеєва (1889-1969). Вона виявила структурно- 
функціональні особливості хлоропластів обкладинок судинно-волокнистих 
пучків та інших глибинних тканин пагонів як продуцентів фітогормонів й ін
ших фізіологічно-активних сполук. М.Н.Мойсеєва з'ясувала також роль поза- 
листкових пластид при щепленні трав'янистих рослин. їй належить пріори
тет у встановленні чинності закону Заленського для хвойних рослин, тобто 
наявність ярусної мінливості кількісних показників ксероморфних ознак не 
тільки на пагонах, але і на окремій хвоїнці.

В цей же час, під керівництвом О.МЛьовшина (1875-1946) на кафедрі 
проводилися розпочаті ще М.Г.Холодним анатомічні дослідження рос
лин у зв'язку з їхніми екологічними особливостями. Ці роботи виконувала
Н.І.Вакуленко (1900-1978).

З 1944 р. кафедру фізіології рослин очолив заслужений діяч науки УРСР, 
доктор біологічних наук, почесний доктор Братиславського університету, 
професор Д.П. Проценко (1899-1980). Він одним з перших звернув увагу до
слідників і практиків рослинництва на явище регенерації органів і тканин 
рослин. Він виявив зміни в структурі плодових культур деревних порід і зла
ків під час д ії на них морозів, посухи, при поляганні, ґрунтовому засоленні, 
дослідив можливість регенерації таких пошкоджень, з'ясував закономір
ності ембріогенезу адвентивних і сплячих бруньок у деяких трав'янистих 
рослин та плодових дерев. Проценко разом зі своїми колегами та учнями 
(Л.К. Поліщук (1913-1979), С.Я. Мінінберг (1910-1991), О.В. Брайоном (1937- 
2003)) дослідив адаптивні зміни основних органел клітини -  хлоропластів за 
впливу несприятливих факторів середовища. Ці дослідники одними з пер
ших приділили велику увагу багаторічним зеленим пластидам кори стебел 
та пагонів і довели, що пластидний апарат зимуючих органів рослин відіграє 
вирішальну роль у процесах морозостійкості, регенерації пошкоджень та 
у фотосинтетичній діяльності кори пагонів рослин.

Питання різноякісності тканин, органів і частин рослин в онтогенезі 
в цей же період вивчав професор І.П.Білокінь (1914-1975).



Д.П.Проценко створив перший україномовний підручник„Анатомія рос
лин", який було видано у 1963р. Доповнене практичним курсом та оновлене
О.В.Брайоном у співавторстві із В.Г.Чикаленко видання підручника вийшло 
у 1992 році. Ця книга користується увагою науковців і сьогодні.

Професор О.В.Брайон плідно працював над упровадженням можливос

тей флуоресцентної мікроскопії для цитофізіологічної характеристики рос
линних об'єктів за показниками їхньої природної флуоресценції. Результати 
його наукових розробок знайшли втілення в монографії „Флуоресцентна 
мікроскопія рослинних тканин і клітин"(1973) та навчальному посібнику „Ін
струментальне вивчення фотосинтетичного апарату за допомогою індукції 
флуоресценції хлорофілу"(2000).

Анатомо-цитологічні дослідження та викладання дисциплін з анатомії 
рослин, крім професора Брайона О.В. та доцента В.Г.Чикаленко, здійснював 
на кафедрі також доцент М.Ф.Білановський (1940-2001). Його кандидатську 
дисертацію було присвячено „Фізіолого-морфологічній характеристиці ор
ганогенезу конусу наростання злаків''(1972). За допомогою цитологічних та 
електронно-мікроскопічних методів він дослідив особливості будови плодо

вих і злакових культур в умовах стресових факторів, започаткував на кафедрі 
практикуми з цитофізіології та електронної гістохімії. Був автором навчаль

них посібників з цих дисциплін.
Отже, вітчизняні вчені відкрили нові напрями в дослідженні анатомії 

рослин. Своїми працями вони сприяли подальшому розвиткові цієї галузі 
біології. Вони розробили шляхи застосування анатомічних методів дослі
дження для вирішення як теоретичних, так і практичних проблем.

Останнім часом в анатомії рослин відбулися суттєві зміни, які торкну
лися насамперед її центрального розділу -  вчення про структуру і функції 
тканин, значно зріс об'єм інформації про порівняльну характеристику тка

нин на клітинному і, особливо, субклітинному рівнях. Сьогодні на новому 
методичному рівні вивчається проблема взаємозв'язку структури і функції, 

значною увагою дослідників користуються питання розвитку тканин в онто
генезі рослини та вивчаються питання клітинної диференціації.

В наукову літературу увійшов термін „ультраструктура", який визначає ті 
структурні компоненти клітини, які лежать за межами роздільної здатності 

світлового мікроскопа і видимі лише в електронний мікроскоп. Електронна
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мікроскопія допомогла розшифрувати тонку будову відомих раніше клітин
них органел. Одним з її головних досягнень є відкриття системи органел, що 
знаходяться за межами роздільної здатності світлового мікроскопа і входять 
до складу цитоплазми, яку раніше вважали безструктурною. Фрей-Віслінг 
вважає за доцільне класифікувати компоненти клітини на два класи: видимі 

в світловому мікроскопі і ті, що перебувають за межами роздільної здатності 
івого мікроскопа і видимі лише в електронному мікроскопі.
апрями в анатомії рослин. Анатомія рослин застосовує різні методи 

при дослідженні структури рослинного організму як за нормальних умов, 

так і за д ії різних факторів. У зв'язку з цим, вже давно намітилися відповідні 
напрями в анатоми рослин. В історичному плані першою слід вважати описо

ву анатомію, основоположники якої старанно описували все, що бачили під 
мікроскопом. Крім того, передусім вивчали найбільш помітні на препараті 
клітинні стінки, а внутрішньому вмісту належної уваги не приділяли, струк
туру тканин не пов'язували з їхньою функцією.

У другій половині XIX ст. завдяки розробленню систематики рослин роз
винулась порівняльна (систематична) анатомія рослин, яка мала суттєве 

значення для розробки систематики рослин, що ґрунтувалася переважно на 
морфологічних показниках.

Пізніше на підставі багатьох здобутих фактів почала розроблятись фізіас 
логічна анатомія рослин. Наукові дослідження привели вчених до висновку 
про залежність між структурою тканин та органів і перебігом фізіологічних 
процесів. Такий висновок сприяв прогресивному розвиткові анатомії рос
лин та широкому застосуванню методів анатомічного дослідження в рослин
ництві.

На базі фізіологічної анатомії рослин розвинулися два нові напрями: еко

логічна та експериментальна анатомія. Основні дослідження цих напрямів 
присвячені з'ясуванню змін структури рослин, тканин клітин і їхніх органел, 
що виникають внаслідок змін умов середовища. Вони становлять не тільки 
практичний, а й науковий інтерес у зв'язку з нагромадженням у рослинах 
цукрів, крохмалю, алкалоїдів, утворенням волокон тощо.

Дослідження з анатомії рослин, які пов'язані з вивченням тих змін 
у структурі, що виникають при несприятливих умовах, від впливу шкідни
ків та внаслідок хвороб сприяли виникненню патологічної анатомії р ослин, |
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.і значний розвиток селекційно-генетичних, екологічних та фітоценологіч- 

них досліджень призвів до формування кількісно ї анатомії рослин.
Слід зазначити, що більш ніж за 300-річне своє існування анатомія рос

лин досягла значних успіхів і посіла почесне місце серед інших галузей біо
логії. Цьому сприяло багато факторів:

удосконалення та розвиток оптичної техніки;
потреби виробництва в оцінці рослинної сировини, яку широко вико
ристовують у різних галузях промисловості;
розвиток порівняльної анатомії, яка має велике значення в порівнянні 
структури як сучасних, так і викопних форм рослин; 
розвиток екологічної анатомії;
вимоги селекції по обґрунтуванню біологічних особливостей пар при 
доборі для схрещування;
фізіолого-біохімічна характеристика рослин для обґрунтування райо
нування їх як дуже важливий захід щодо підвищення стійкості та про
дуктивності рослин і т.ін.

Застосування анатомічних методів має вирішальне значення для ви
вчення природи адаптивних реакцій рослин, встановлення взаємозв'язку 
між ( груктурою і функцією організму та взаємопідпорядкованості його скла
ді ліих частин, які визначають рослину як живу цілісну систему, невід'ємно 
нив'я »ану з навколишнім середовищем.
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РОСЛИННА КЛІТИНА

к , )Клітинна будова рослинних організмів. Цитологічними дослідження

ми було цілком підтверджено основні положення клітинної теорії. Хоч форма 
клітин може бути найрізноманітнішою, а діаметр їх коливається від кількох 

тисячних міліметра ( у більшості клітин) до кількох міліметрів і навіть сан
тиметрів, проте клітина, як виявилося, справді є елементарною одиницею 

живої матерії. Вона не містить субодиниць, які можуть існувати самостійно, і 
всяка спроба розчленувати клітину призводить врешті решт до припинення 

життєвого процесу й розпадання живого організму.
Інтенсивні дослідження науковців впродовж двох з половиною століть 

дозволили з'ясувати загальні принципи організації клітини. За останні де
сятиліття наші уявлення про клітину суттєво розширилися завдяки вико
ристанню нових методів досліджень. Вчені змогли проникнути в тонку суб
мікроскопічну структуру клітини та з'ясувати фізіологічну роль клітинних 

органел.
Клітини різного походження мають спільну структурну організацію і 

принципово подібні за фізіологічними, біохімічними і репродуктивними 
процесами, які лежать в основі їхньої життєдіяльності.

У клітині відбуваються всі основні життєві процеси: новоутворення її 
структурних компонентів, генерація енергії, живлення, реакція на подраз

нення, поділ тощо.
Спільність структурної організації клітин виявляється в єдиному плані 

їхньої будови. Залежно від складності будови та морфологічної організації 
організми поділяють на одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні. Прикла
дом одноклітинних організмів може бути багато нижчих рослин (більшість 
синьозелених, зелених та діатомових водоростей). Колоніальними є деякі 
водорості (вольвокс, пандорина). Багатоклітинними є всі інші нижчі та вищі 

рослини.
Форма та розміри клітин рослинного організму надзвичайно різноманіт

ні і залежать від умов середовища. Незважаючи на різноманітність форми, в 
анатомії рослин клітини поділяють на дві категорії: парвнхімні та прозенхімні.

Паренхімні клітини мають приблизно однакові лінійні розміри у всіх на

прямках у просторі (ізодіаметричні клітини) або довжина їх не перевищує
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товщину більш ніж у три рази. Саме для них характерна найбільша різнома
нітність форми. Вони бувають округлі, овальні, багатогранні, зірчасті, кубічні, 
дископодібні.

Паренхімні клітини, як правило, залишаються довгий час живими і мають 
тонкі клітинні стінки. Вони складають основну масу багатьох органів та частин 
рослинного організму (клітини листків, серцевина і кора стебла та кореня).

Розміри паренхімних клітин варіюють від 10 до 500 мкм і більше. Так роз
міри клітин мезофілу листка в середньому 40-80 мкм, клітин м'якуша помідо
ра, кавуна -  70-220 мкм, а клітини м'якуша цитрусових досягають в довжину 
до 1500 мкм (1,5 мм).

Прозенхімні клітини видовжені, їхня довжина перевищує товщину біль
ше ніж у три рази (найчастіше в десятки і сотні разів).

Часто ці клітини мають загострені кінці, товсті, переважно здерев'янілі 
клітинні стінки.

Живого вмісту в таких клітинах, як правило, немає. З прозенхімних еле
ментів формуються переважно провідні та механічні (арматурні) тканини 

рослин. Живі, фізіологічно діяльні клітини прозенхімну форму мають рід
ко (флоемні елементи). Лінійні розміри прозенхімних клітин теж різнома
нітні: трахеїди деревини хвойних бувають до 1 мм завдовжки за товщини 
10-15 мкм, членики судин квіткових рослин -  від 0,2 до 100 мм, луб'яні волок
на льону, кропиви, волоски насіння бавовника -  до 50-60 мм.
о )  Жива диференційована рослинна клітина складається, як правило, із 
трьох основних частин: добре вираженої і міцної полісахаридної клітинної 
стінки, яка обмежує живий вміст клітини -  протопласт, що відносно тон
ким шаром притиснутий до клітинної стінки, а також вакуолі, простору у цен
тральній частині клітини, виповненого клітинним соком (рис. 1). До складу 
протопласта входить цитоплазма (безбарвний біологічний колоїд), в якій 
розташовані різноманітні структурні компоненти (пластиди, мітохондрії, ен
доплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, лізосоми, мікротільця, сферосо- 
ми, рибосоми, мікротрубочки та мікрофіламенти), що мають спільну назву 
органели. Протоплазматичним компонентом є і ядро -  центр регуляторної 
діяльності клітини.

Незважаючи на велике різноманіття, клітини рослин характеризуються 
спільністю будови -  це клітини еукаріотичні, які мають сформоване ядро. Від
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клітин інших еукаріот -  тварин і грибів вони відрізняються такими особли
востями -  полісахаридною клітинною стінкою, вакуолею, яка значною мірою 
визначає осмотичні властивості клітини, і пластидами. Крім цього, у клітин 
більшості рослин немає центріолей і їм притаманний ріст розтягненням.

За Фрей-Віслінгом всі органели залежно від розмірів поділяють на два 
класи: видимі в світловий мікроскоп та видимі лише в електронний мікро

скоп (рис. 2). До перших разом з ядром, пластидами і мітохондріями відно
сять вакуолі і сферосоми, до других -  ендоплазматичний ретикулум, апарат 
Гольджі, мікротільця, плазмалему, мікротрубочки, цитоплазматичні та ядерні 
білкові кристали та ін. Особливе місце в системі клітинних органедзаймають 
рибосоми, які в комплексі з нитками інформаційної РНК утворюють полісо- 
(ии -  органели синтезу білка.

Ця класифікація не є безперечною і послідовною, але не можна не по
годитися з тим, що ультраструктурні органели являють собою дещо інший 
рівень організації субклітинних утворень, ніж ядро, пластиди, мітохондрії.

Рис. 1. Схема будови рослинної клітини:
1 -  ядро; 2 -  ядерна оболонка; 3 -  ядерна пора; 4 -  ядерце; 5 -  хроматин; 6 -  ядерний 
сік; 7 -  клітинна стінка; 8 -  плазмалема; 9 -  плазмодесми; 10 -  ендоплазматич
ний агранулярний ретикулум; 11 -  ендоплазматичний гранулярний ретикулум; 
12 -  мітохондрія; 13 -  вільні рибосоми; 14-лізосоми; 15-хлоропласт; 16-диктіо- 
сома апарату Гольджі; 17 -  гіалоплазма; 18 -  тонопласт; 19 -  вакуоля з клітинним



Вони відрізняються від великих органел суттєвими структурними і біохіміч
ними особливостями. Якщо для великих органел характерна тенденція до 
напівавтономності, яка базується на присутності в кожній із них власної ДНК, 
власних рибосом, то ультраструктурні (ендомембранні) органели взаємоза
лежні в своєму розвитку і функціонуванні. Великі органели до того ж мають 
вищий рівень структурної організації.

В основі організації ендомембранних органел лежить єдина мембрана, 
яка утворює різноманітні вмістища і ізолює внутрішній простір органели від 
оіочуючої цитоплазми. Кожна велика органела крім зовнішньої мембрани 
ма< досить високоорганізовану внутрішню мембранну систему, яка забезпе- 
чус компартменталізацію внутрішнього простору органели.

Відмінності в загальних принципах структурної організації органел ви- 
шачають характер їх змін. Великі органели характеризуються більшою ста
більністю зовнішньої форми за значної варіабельності внутрішньої структури, 

(міни якої відбуваються досить закономірно, відбиваючи специфіку клітини і 
функціональний стан органели. Ендомембранні компоненти клітини є досить 
динамічною системою, в якій відбувається безперервний процес оновлення

О'Ьмк

В

0,05мк

Г

0,0І5мк

А

І 'щ  і  відносні розміри клітинних органел:
'І поропласт: Б -  мітохондрія; В -  сферосома; Г -  пропластида; Д -  рибосоми
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мембран -  збирання, трансформація і часткове розпадання -  процес, який 
отримав .назву ^плинності мембран". Внаслідок цього окремі структурні ком
поненти ендомембранної системи існують короткочасно. Але форма постійно 
відновлювальних органел і форма їх похідних специфічна для певних клітин в 
певних фізіологічних умовах. У зв'язку з цим, структуру і кількість ендомемб- 
ранних органел також враховують при характеристиці певних типів клітин.

В протопласті і в клітинному соку (зрідка в клітинній стінці) можуть зна
ходитись тимчасові компоненти (так званий ергаст) -  включення, до яких на
лежать запасні поживні речовини у твердому стані -  крохмальні й білкові 
зерна, кристали, краплини олій та ін. Кількісне співвідношення і особливості 
будови органел визначають спрямованість і особливості життєдіяльності 
клітин різного функціонального призначення.

Рослинна клітина, як і клітина всіх живих істот, що мають клітинну орга
нізацію, має порівняно невелику кількість органел, кожна з яких відповідає 
за виконання певних життєво важливих функцій. Відносна сталість набору і 
принципова подібність будови органел в клітинах усіх евкаріот, незалежно 
від місця їх в еволюційній системі, свідчить про єдність процесів життєдіяль
ності на клітинному рівні. Як тепер добре відомо, єдність ця не є абсолютною. 
Не кажучи вже про такі кардинальні відмінності між царствами рослин і тва
рин, як наявність, або відсутність пластид, клітинної стінки та вакуолі, можна 
навести інші структури, специфічні для певного типу клітин.

В світі рослин різноманіття клітин за ультраструктурою настільки зна
чне, що і тут неможливо собі уявити ідеальну клітину з типовою ультраструк
турою. Чим же досягається це різноманіття ?

По-перше, існують деякі специфічні структури, притаманні лише кліти
нам певного типу. До них належить, наприклад, флоемний білок (Ф-білок), 
який зустрічається лише в ситоподібних трубках. Специфічною структурою 
є також центріоля, поширена в рослинному світі лише у водоростей. Різно
маніття клітин утворюється не тільки за рахунок цих специфічних структур. 
За структурне різноманіття клітин відповідні одні й ті самі органели, які є 
спільними для всіх рослинних клітин, але зустрічаються в різних комбінаціях, 
в різному кількісному співвідношенні і в різних варіаціях структури.

Кожна органела виконує певні функції в метаболізмі клітини. Різні за спе
ціалізацією клітини містять різні набори органел у різному співвідношенні,
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підповідно до потреб клітини. Саме варіювання кількісного співвідношення 
органел клітини і є головною причиною того різноманіття клітин, яке ми спо- 
і іерігаємо в кожному багатоклітинному організмі.

Цитоплазма. У живій рослинній клітині цитоплазма є обов'язковою 
( кладовою частиною, в якій відбуваються всі процеси клітинного обміну, 

крім синтезу нуклеїнових кислот -  синтез і дихання, проникність і ріст, по
дразливість і рух тощо. Цитоплазма -  напіврідка прозора і в'язка гомогенна 
маса. Вона розташована під клітинною оболонкою у вигляді відносно тонко- 
иі пристінного шару.

Хімічний склад цитоплазми досить сталий. Основну масу її становить 
їй їда (80-90%), білки (10-12%), ліпіди (2-3%), сахариди (1-2%), мінеральні ре- 
ч іи і и і іи  (1-1,5%). Цитоплазма -  біологічний колоїд, вона пружна і еластична, 
і ікїдою не змішується, має більшу питому масу і вищий показник заломлен
им, ніж вода.

Основою цитоплазми є ї ї  матрикс, або гіалоплазма, -  напіврідке серед- 
і иіище клітини, в якому міститься ядро і всі органели клітини. Під електро
нним мікроскопом гіалоплазма, яка розташована між органелами, має дріб
ни ігрнисту структуру.

До складу гіалоплазми входять речовини білкової природи. Гіалоплазма 
ми н ій , ниткоподібні (фібрилярні) структури, які виконують механічні функ
ції і у іморюють щось подібне до внутрішнього скелета клітини. У гіалоплазмі 
і рИноманітні ферменти, і зокрема гліколітичні. Наявність ферментів свід- 
чип, про активну участь гіалоплазми в біохімічній діяльності клітини.

І І.ілоплазма -  це напіврідке середовище, яке об'єднує всі клітинні струк- 
і VI їй І мбезпечує їхню хімічну взаємодію одна з одною. Саме крізь гіалоплаз
му мідїіувається дифузія різних речовин, розчинених у воді, а також твердих 
 пічок, які потрапляють у клітину шляхом фагоцитозу.

Ніні.і активно рухається і бере участь у внутрішньоклітинному тран- 
і ін і|нуоанні речовин. За властивостями основна плазма є колоїдом, здат
ним переходити із стану гелю до стану золю і навпаки. Функції ї ї  пов'язані 
і мпищлми росту, морфогенезу, цитоплазматичної спадковості, передачі по- 
дрдіїїення тощо. Гіалоплазма має важливе значення в життєдіяльності клі
пи їй, їх  кільки містить розчинені білки-ферменти вуглеводного, ліпідного та 
.Ні II ного обміну.
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Основна речовина. До недавнього основну речовину клітини вважали 
гомогенним, багатим на білок розчином з малою кількістю структур або вза
галі безструктурним.

Останніми дослідженнями клітин доведено, що основна речовина має 
складну структуру. Це тривимірна решітка, побудована із тонких (діаметром 
З-б нм) тяжів, які заповнюють всю клітину. Інші компоненти цитоплазми, 
в тому числі мікротрубочки і мікрофіламенти, тримаються на цій мікротра- 
бекулярній решітці.

Мікротрабекулярна решітка ділить клітину на дві фази: багату на білок 
(тяжі решітки) і багату на воду, яка заповнює проміжки між тяжами. Разом з 
водою решітка має консистенцію гелю -  це справжній живий гель.

Вважають, що до мікротрабекулярної решітки прикріплені органели, 
вона створює зв'язок між окремими частинами клітини і спрямовує внутріш
ньоклітинне транспортування. Для клітин рослин наявність мікротрабеку

лярної решітки є ще невирішенним питанням.
Рух цитоплазми в клітині. Протоплазматичний вміст клітини є склад

ною біологічною системою, якій властиві всі ознаки живої матерії, в тому 
числі і здатність до руху. У більшості живих рослинних клітин рух цитоплазми 
спостерігається досить чітко.

Проявом активного руху цитоплазми є переміщення органел по клітині, 
зміна товщини цитоплазматичного шару в тих, або інших частинах клітини, 
формування і швидке переміщення тяжів цитоплазми в клітинному просторі 

тощо. Рух цитоплазми є одним з найефективніших і демонстративних про
цесів, що можна спостерігати в життєдіяльній рослинній клітині. У мертвій чи 

травмованій клітині рух цитоплазми припиняється.
Найкраще рух спостерігається у клітинах епідерми, кореневих волосків, 

деяких водяних рослин -  елодеї, валіснерії та ін.
Характер руху цитоплазми різноманітний. Виділяють кілька типів: коли

вальний, броунівський, циркуляційний, ротаційний, фонтануючий, рух від
повідно до типу припливів тощо. Кожний з цих рухів має свої відмінності.

Коливальний рух дуже поширений, але найменш впорядкований. За 
такого типу руху цитоплазми деякі частини її перебувають у стані спокою, а 

інші ковзають в одному напрямку. У деяких випадках такий рух, що нагадує 
броунівський, спричинений тепловим рухом молекул.
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Циркуляційний  рух властивий клітинам, що мають тяжі, які перетинають 
центральну вакуолю. Такий рух цитоплазми можна спостерігати у великих 
волосках рослин. Цей рух цитоплазми час від часу змінює свій напрямок.

Ротаційний  рух спостерігається тоді, коли цитоплазма знаходиться 
лише на периферії і ніби ковзає вздовж оболонок. Контури цитоплазми при 
цьому не змінюються. Такий рух властивий цитоплазмі клітин кореневих во

лосків, пилкових трубок, камбіальних клітин та клітин водяних рослин.
Фонтануючий  рух спостерігається в клітинах кореневих волосків та 

пилкових трубок. Він характеризується тим, що цитоплазма у товстому тяжі 
рухається від основи клітини, а у пристінному шарі -  у зворотному напрямку.

Рух властивий лише живій цитоплазмі і особливо помітний під дією пев
них подразників. Цей рух зумовлюється постійним обміном речовин, що 
властивий живій цитоплазмі.

Одним з найімовірніших механізмів руху цитоплазми є механізм актив
ного енергозалежного руху з участю мікротрубочокта мікрофіламентів, цих 
і воєрідних компонентів цитоскелету. Динамічність живої цитоплазми не ви
кликає сумніву, однак питання про те, як узгодити рух цитоплазми з наяв- 
нІ< по в ній мембранних систем, як при цьому не порушується просторова 

організація, наприклад, ендоплазматичної сітки або апарату Гольджі, ще не 
вивчене.

Плазмалема. Цитоплазматична мембрана -  обов'язковий компонент 
будь-якої клітини. Вона відмежовує клітину та забезпечує збереження існую
чих відмінностей між клітиною і середовищем. Цитоплазматичну мембрану 
рік винної клітини, як правило, називають плазмалемою. Як будь-яка біоло- 
і Ічна мембрана, вона складається з бішару ліпідів з великою кількістю білків 
(ри<. 3). Основу ліпідного бішару становлять фосфоліпіди. Окрім них до скла
ду ліпідного шару входять гліколіпіди та стерини. Ліпіди досить активно пе
реміщуються в межах свого моношару, але можливі їхні переходи із одного 

мпношару в інший. Такий перехід називається „фліп-флоп" (від англ. flip-flop)

І щіиснюється ферментом фосфоліпазою.

Особливістю ліпідного складу плазмалеми, порівняно з іншими мемб- 
р.ін .іми рослинної клітини, є високий вміст стеринів, але на відміну від ци- 

пиїл.пматичної мембрани тваринної клітини плазмалемі властива висока 
и.ірі.ібольність їхнього складу залежно від виду рослини, органу та тканини.
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Білки мембран розділяють на два основних типи: периферійні та інте

гральні. Вони зв'язані з ліпідним бішаром різними способами. Периферій
ні білки асоційовані з мембраною за рахунок приєднання до інтегральних 

білків або ліпідного бішару слабкими зв'язками: водневими, електростатич
ними, сольовими містками. Вони в основному розчинні у воді і легко відді

ляються від мембрани без її руйнування. Деякі периферійні білки забезпечу
ють зв'язок між мембранами та цитоскелетом. Інтегральні білки мембран не
розчинні у воді. Як мінімум один із доменів інтегрального білка вбудований 
в гідрофобну частину бішару мембрани, тому інтегральний білок, як правило, 
не можна виділити із мембрани без її руйнування. У плазмалемі наявні спе
цифічні білки, насамперед арабіногалактани, які забезпечують її структурну 
і функціональну взаємодію з клітинною стінкою.

Рис. 3. Схема будови біологічної мембрани:
а -  міжклітинний простір; б -  цитоплазма; 7 -  бімолекулярний шар ліпідів; 
2 -  білкова молекула; 3 -  периферійна білкова молекула; 4 -  гідрофільна частина 
білкової молекули; 5 -  гідрофобна ділянка зануреної білкової молекули; б -  вугле
водний ланцюг
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Крім ліпідів і білків у плазмалемі 
містяться вуглеводи. Відношення лі
підів, білків і вуглеводів у цитоплаз
матичній мембрані рослинної кліти
ни становить приблизно 40:40:20.

Мембранам властива вибірко

ва проникність (напівпроникність) і 
ідатність до активного транспорту
вання речовин навіть проти градієнта 
концентрації. Плазматичні мембрани 
надзвичайно тонкі (5-10 нм), їхню 
морфологічну реальність доведено 

глоктронно-мікроскопічними дослі
дженнями.

Мембрани -  це структуровані 
компоненти цитоплазми. Вони від
межовують протопласт від клітинної 
і і Інки або середовища, створюють

ювнішню поверхню органел і беруть участь у створенні їхньої внутрішньої 
і іруктури. Характерними особливостями всіх мембран є їхня неперервність, 

іамкненість -  кінці їх  ніколи не бувають вільними та онтогенетичний зв'язок 
Ірит. 4).

Надзвичайно важлива роль мембран у формуванні ультраструктури 
І н к винної клітини, ї ї  внутрішньої просторової організації, що проявляється 

н | ю (межуванні протопласта клітини на своєрідні відсіки -  компартменти. 
Ілидяки компартменталізаціїу клітині створюються умови для одночасного 
щіи( нення реакцій різного напрямку дії і розмежування речовин з різною 
метаболічною активністю.

V мембранах регулюються процеси вибіркового надходження в клітину 
І ник оду з неї органічних молекул, іонів та переміщення їх по клітині. Завдяки 
цьому в клітині створюється і підтримується відповідна концентрація іонів 
І щіи( нюються осмотичні явища.

Ілвдяки поверхневим мембранам в клітинах відбувається плазмоліз, 
л ін ій  ( нідчить про бар'єрну функцію плазмалеми -  затримання молекул ре

О бо л он к а к л ітини

Рис. 4. Клітинні мембрани та онто
генетичні взаємозв'язки між ними
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човин, розміри яких більші за розміри молекули води. Однак бар'єрна функ

ція мембрани зберігається доти, доки клітина забезпечує ї ї  діяльність енер
гією. У відмерлих клітинах будь-які молекули без перешкод проходять крізь 

зруйновані мембрани. Саме тому, плазмоліз та інші прояви функціональної 
активності мембран спостерігаються тільки у живих клітинах.

Ендоплазматичний ретикулум (ендоплазматична сітка). За допо

могою електронного мікроскопа в гіалоплазмі, ще у 1945-1946, виявле
но розгалужену і взаємопов'язану систему канальців, трубочок, пухирців 
і плоских цистерн різних розмірів та форми, заповнених безструктурним 
матриксом (енхілемою) -  ендоплазматичний ретикулум. Стінки цих трубо
чок і канальців сформовані мембранами, які морфологічно і функціональ
но пов'язані з плазмалемою, ядерною оболонкою та іншими органелами 
клітини. На електронних фотографіях видно, що ендоплазматичний рети
кулум зв'язаний із зовнішньою мембраною ядра. Фактично ці дві структури 
утворюють єдину мембранну систему. Коли ядерна мембрана під час поді
лу клітини розривається, ї ї  обривки нагадують фрагменти ендоплазматич

ного ретикулума.
Форма і довжина ендоплазматичного ретикулума залежать від типу клі

тини, ї ї  метаболічної активності і стадії диференціації.
Ендоплазматичний ретикулум є зоною високої фізіологічної активності. 

В ній синтезуються ліпопротеїди та інші речовини. Зокрема, пухирці, цистер
ни та короткі канальці, поверхня яких вкрита рибосомами, спеціалізуються 
на біосинтезі білкових макромолекул. Серед білків, що синтезуються на ре- 

тикулумі, можуть бути ферменти полісахаридного синтезу, які беруть участь 
у формуванні компонентів клітинної стінки та гідролітичні ферменти, що за
безпечують локальне розпадання ділянок цитоплазми і окремих органел.

Ендоплазматичний ретикулум, на поверхні якого є рибосоми, назива
ють шорстким, або гранулярним. Полісоми і шорсткий ендоплазматичний 
ретикулум -  основні місця синтезу білка. Навпаки, клітини, що секретують 
ліпіди, мають велику систему трубочок, на яких немає рибосом, їх  називають 
гладеньким ендоплазматичним ретикулумом, або агранулярним. Гладень

кий ретикулум, зазвичай, має трубчасту форму. Гладенький і шорсткий ен
доплазматичні ретикулуми можуть бути присутні в одній тій самій клітині. Як 

правило, між ними існують численні зв'язки.
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Ч.к ііше поширений гранулярний ендоплазматичний ретикулум. Він 
іим диуі її собі два типи органел -  структури цистероїдної форми і поліри- 
Гн и оми, які прикріплені до його поверхні. В функціональному відношен

ні цей комплекс розглядають, насамперед, як апарат синтезу, акумуляції і 
Ір ин портування білка. Власне синтез білка здійснюють полірибосоми, які 
міпкуп, розподілятися і вільно в цитоплазмі, оскільки зв'язок їх  з ендоплаз
ми і ичиим ретикулумом не є обов'язковою умовою їх функціонування, хоча 
і имг іпидяки йому здійснюється компартменталізація синтезу певних білків.

Ііппж.іють, що цитоплазматичні полірибосоми синтезують метаболічні 
ГИпни, п прикріплені до мембран ендоплазматичного ретикулума -  секре- 
інрмі і мембранні білки. Тому інтенсивний розвиток системи гранулярного 
•мідінін.і іматичного ретикулума відбувається в клітинах, що ростуть.

Лірпнулярний ендоплазматичний ретикулум генетично пов'язаний 
» ірпиулнрним, але відрізняється від нього морфологічно і функціонально, 
і її иілііки пгранулярний ендоплазматичний ретикулум не може синтезувати 
ПІїн ні. піп виконує інші функції, насамперед бере участь в ліпідному обміні 
Інпнриклад в синтезі терпеноїдів).

Лі р.інулярний ендоплазматичний ретикулум -  це не просто той самий 
ірііііуннрний ретикулум, який втратив рибосоми. Перебудова гранулярного 

ршинулума в агранулярний супроводжується його суттєвими морфологіч
ними імін.іми.

Ір.шулярний і агранулярний ендоплазматичні ретикулуми -  найпо
ширеніші форми ретикулумів, але далеко не всі. Слід згадати про своєрід

ну фирму ретикулума, яка зустрічається в ситоподібних трубках, особливо 
у дводольних рослин -  специфічну форму, яку назвали ендоплазматичним 
рвіинумумом ситоподібних елементів.

І (в форма ретикулума утворюється на пізніх етапах диференціації ситопо- 
дііміи- пігментів, коли відбуваються дегенеративні зміни в ядрі і спостеріга
ним! проіресуючий лізис компонентів цитоплазми. Цистерни гранулярного 

индніїм.ммагичного ретикулума збираються в стопки в пристінній зоні цито- 
ІІМй «ми і усїдні мембрани раніше за інші втрачають рибосоми, прошарок цито- 

ИММ4МИ між ними ущільнюється. Видозмінами ендоплазматичного ретикулума 
уіНирни н.оі фактично нова органела, яка працює в без'ядерній ситоподібній

І)«уПці, вірогідно, якимось чином беручи участь у транспортуванні речовин.
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Вважають, що ендоплазматичний ретикулум забезпечує клітину вели

кою внутрішньою мембранною поверхнею, яка сприяє ефективнішому і 
швидшому перебігу реакцій, а також процесів внутрішньоклітинного і між
клітинного транспортування речовин, бо частина канальців проходить з од
нієї клітини в інші. Разом з тим, ендоплазматичний ретикулум є ніби внутріш

н ім  каркасом.
Цитоплазма суміжних клітин обов'язково сполучається між собою сис

темою тоненьких тяжів -  плазмодесм у порах, які густо пронизують клітинні 
стінки (рис. 5). Разом з цитоплазмою з клітини в клітину переходять і тоненькі 
канальці ендоплазматичного ретикулума, утворюючи єдину взаємозв'язану 
систему протопластів усіх живих клітин рослини -  симпласт.

За допомогою плазмодесм цитоплазма кожної клітини рослин 
зв'язується з цитоплазмою інших клітин. Плазмодесми зумовлюють функці
ональну єдність живих клітин організму, відіграють важливу роль у проце
сі обміну речовин, забезпечують реакції рослин на дію зовнішніх факторів. 
Плазмодесми є в живих клітинах всіх вищих рослин. Серед нижчих рослин 
ці структури виявлено лише у деяких представників водоростей (вольвокс

Рис. 5. Ділянка стінок трьох суміжних клітин з плазмодесмами за середніх 
збільшень електронного мікроскопа:
1 -  гіалоплазма; 2 -  елементи ендоплазматичного ретикулума, що продовжують
ся в канальцях плазмодесм; 3 -  серединна пластинка; 4 -  клітинна стінка; 5 -  ци
топлазма суміжних клітин в каналах плазмодесм; 6 -  плазмалема, яка вистилає 
канали, відмежовуючи цитоплазму від стінки
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та бурі водорості). З допомогою плазмодесм різні речовини рухаються від 
клітини до клітини. Вважають, що продукти фотосинтезу, фітогормони, деякі 
іони, біопотенціали передаються через ці утворення.

У зоні розташування елементів ендоплазматичного ретикулума завжди 
і постерігається скупчення рибосом, мітохондрій та пластид, що свідчить про 
функціональну взаємодію всіх структурних компонентів рослинної клітини.

Ендоплазматичний ретикулум, крім того, бере участь в транспортуванні 
полісахаридів до ділянок формування нових шарів клітинної стінки. Ендо
плазматичний ретикулум -  основне місце синтезу клітинних мембран. Віро- 
гідно, в деяких рослинних клітинах тут утворюються мембрани вакуолей і 
мікротелець, а також цистерни диктіосом.

Апарат Гольджі. Ще однією ультраструктурою цитоплазми мембранної 
природи є апарат Гольджі (рис. 6). Термін апарат Гольджі використовують 
для позначення усіх диктіосом, або тілець Гольджі в клітині. Диктіосоми -  це 
ірупи плоских, дископодібних пухирців, або цистерн, які до периферії утво
рюю і ь трубчасті відростки.

І (истерни апарату Гольджі полярні. Вони мають цис-бік, що формується, 
І іранс-бік, що дозріває. Мембрани цистерн, що формуються, за структурою

(

05
І*ш л, Апарат Гольджі (схема просторового зображення): 
І і|ііі терші диктіосоми;2 - пухирці
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нагадують мембрани ендоплазматичного ретикулума, а мембрани дозріваю
чих цистерн -  плазматичну мембрану.

Диктіосоми беруть участь в секреції, а у більшості вищих рослин -  
в утворенні клітинної стінки. Полісахариди клітинної стінки, які синтезують

ся диктіосомами, накопичуються в пухирцях, які потім відокремлюються від 
дозріваючих цистерн. Ці секреторні пухирці мігрують і зливаються з плаз

матичною мембраною, при цьому полісахариди, які в них містяться вбудо
вуються в клітинну стінку. Продукти, що накопичуються в диктіосомах не 

завжди секретуються ними. Деякі речовини утворюються в інших структу
рах, наприклад в ендоплазматичному ретикулумі, а потім транспортуються 

до диктіосом, де видозмінюються перед секрецією. Вдалий приклад таких 
речовин -  глікопротеїни (важливий будівельний матеріал клітинної стінки). 
Білкова частина секретується полісомами шорсткого ендоплазматичного 
ретикулума, а вуглеводна -  диктіосомами, де обидві частини і об'єднуються, 
утворюючи глікопротеїни.

В 1957 р. відомий французький цитолог Р. Бюва достовірно встановив 

наявність апарату Гольджі і в клітинах рослинних організмів.
Питання про походження апарату Гольджі остаточно не з'ясоване. За да

ними С. Граве, апарат Гольджі формується з ендоплазматичного ретикулума 
злиттям численних пухирців, які відділяються від його канальців.

Диктіосоми функціонують як секреторні структури, виділяючи з пухир
цями ефірні олії, слиз (клітини кореневого чохлика, залозисті клітини кома
хоїдних рослин) або деякі речовини вторинного синтезу, які з пухирцями 

надходять у вакуолю.
У рослинних клітинах, особливо меристематичних, буває до 15 апара

тів Гольджі, які беруть участь у формуванні первинної клітинної стінки. Пу

хирці диктіосом збираються в площині поділу на місці майбутньої оболонки 
між двома новоутворюваними клітинами і зливаються між собою. В мерис
тематичних клітинах порівняно рідко зустрічаються диктіосоми. Навколо 
3-5 цистерн групується невелика кількість трубочок і дрібних пухирців.

Під час росту клітини апарат Гольджі активно розвивається. Збільшу
ється загальна кількість диктіосом в клітині і кількість пухирців Гольджі, що 
відокремлюються від кожної диктіосоми. При переході до стадії формування 
вторинної стінки кількість і секреторна активність диктіосом досягають най
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вищого рівня. Ступінь розвитку апарату Гольджі в клітині корелює з інтен
сивністю секреції полісахаридів в її клітинну стінку. Диктіосоми є важливим 
елементом у механізмі синтезу і секреції речовин клітинної стінки (рис. 7). 
І (ікаво, що диктіосоми апарату Гольджі можуть продукувати пухирці різних 
типів: великі (500 нм) -  прозорі і невеликі (80 нм) -  щільні, іноді облямовані. 
Є дані, що апарат Гольджі є джерелом всіх полісахаридів клітинної стінки.

Не менш важливе значення функціонування диктіосом пов'язане з про
цесом утворення вакуолей і лізисом. Внесок апарату Гольджі в ці процеси 
може бути суттєвим.

Крім розглянутих мембранних структур у рослинних клітинах виявлено

І'in /. Формування клітинної стін
н і ї  молодої клітини:
І апарат Гольджі; 2 -пухирці з аморф
ними полісахаридами для матрикса 
клітинної стінки; 3 -  плазмалема, на 
пит і їхні якої утворюються мікрофі- 
н/ішіи целюлози; 4 -  клітинна стінка; 
І ,‘ Ішюплазма

також інші субмікроскопічні мемб
ранні структури -  лізосоми, ліпідні 
краплини та мікротільця. Всі вони є 
похідними цитоплазми, ендоплазма
тичного ретикулума або вакуолей і 
виконують специфічні фізіологічні 
функції.

Лізосоми -  це цитоплазматич
ні структури розміром 0,2-0,8 мкм, 
вкриті одношаровою мембраною. 
Вони мають вигляд пухирців і містять 
гідролітичні ферменти, які очищають 
всю порожнину клітини після від
мирання її протопласта (наприклад 
під час утворення судин). У разі по
шкодження мембран лізосом під дією 
ферментів, які містяться в них, від
бувається внутрішньоклітинне роз
щеплення і руйнування вмісту живої 
клітини, перетравлення відмираю
чих або нефункціонуючих клітин або 
їхніх структур. Інколи має місце само- 
перетравлення всієї клітини під дією 
власних лізосом. Таке явище спосте
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рігається за тривалого голодування організму, за самоліквідації зародків та 
інших утворень. Крім того, лізосоми беруть участь у процесах диференціації 
тканин, руйнуючи певні групи клітин або їхні структурні елементи.

Ліпідні краплини. У рослинних клітинах часто зустрічаються дрібні сфе
ричні утворення діаметром 1-1,5 мкм. Показник заломлення у них вищий, 
ніж в цитоплазми, тому їх легко спостерігати під мікроскопом у вигляді блис

кучих рухливих тілець.
Цитохімічним методом у ліпідних краплинах виявлено ферменти ліпід

ного обміну (особливо ліпазу) та значну кількість жирів. Подібні, але значно 
дрібніші краплини зустрічаються в пластидах.

Ліпідні краплини спочатку вважали органелами і називали сферосома- 
ми. Вважали також, що вони оточені двошаровою або одношаровою мемб
раною. Нові дані свідчать проте, що у ліпідних краплин немає мембрани, але 
вони можуть бути вкриті шаром білка.

Мікротільця -  овальні або сферичні тільця діаметром 1-1,5 мкм. Всере
дині цих органел виявляються тверді, інколи кристалічні включення.

У клітинах рослин виявляють кілька типів мікротілець залежно від функ
цій, які вони виконують. Найчастіше зустрічаються гліоксисоми, в яких від
бувається гліоксилатний цикл, за допомогою якого ліпіди проростаючого 
насіння перетворюються на вуглеводи та білки, та пероксисоми, які беруть 
участь у фотодиханні, що супроводжується поглинанням зеленими рос
линами кисню і виділенням С 0 2 одночасно з фотосинтезом і незалежно від 
звичайного дихання. Пероксисоми містять фермент каталазу, тому саме ка- 
талазу вважають ферментом-маркером пероксисом, а не інших органел. Пе
роксисоми містять і інші ферменти.

До безмембранних субмікроскопічних структур цитоплазми належать 
рибосоми, мікротрубочки та мікрофіламенти.

Рибосоми -  обов'язкові клітинні органели. В електронному мікроскопі 
вони мають вигляд округлих сферичних або грибоподібних гранул (тілець) 
діаметром 15-20 нм. Кожна рибосома складається із двох неоднакових за роз
міром субодиниць і здатна розділятись на два фрагменти: велику і малу су- 
бодиниці. Формування субодиниць рибосом відбувається в ядрі, а збирання 
в цитоплазмі. Основна кількість рибосом розташована на зовнішніх стінках ка- 
нальців гранулярного ендоплазматичного ретикулума. Окремі рибосоми мо
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Рис. 8. Компоненти цитоскелета:
а -  філамент; б -  мікротрубочка

жуть вільно лежати в цитоплазмі або 
утворювати скупчення рибосом, які 
називають полісомами. Хімічний склад 
І іибосом досить сталий. Як структурну 
основу вони містять специфічну ри- 
(юсомальну РИК і кілька десятків мо

лекул структурних білків. Рибосоми є 
обов'язковими структурними компо
нентами цитоплазми клітин рослин 
І тварин, хлоропластів, мітохондрій.
Найбільша кількість рибосом вияв
иш іься там, де найінтенсивніше здій- 
і пюсться білковий синтез -  у меристе- 
м.иичних клітинах, клітинах зародків,
І >еі енеруючих тканинах і органах.

Мікротрубочки виявле
ні майже у всіх еукаріотичних 
клітинах -  це тонкі циліндричні

і іруктури діаметром близько 25 нм (рис. 8). Довжина їх варіює. Субоди
ниці утворюють 13 поздовжніх ниток, які оточують центральну порож

нину. Це дуже динамічні структури, вони постійно руйнуються і утво- 
рюються знову на певних стадіях клітинного циклу. Вони збираються
 обливих місцях, які називають центрами організації мікротрубочок.
її рік /іинних клітинах мають слабко виражену аморфну структуру.

Іа даними К.Портера і Л.Тілні, мікротрубочки -  еластичні опорні еле
м е н т , ідатні вивільняти енергію АТФ, яка використовується на рухи цито- 

ни.мми. Поки що немає даних, які б свідчили про здатність мікротрубочок 
де не июсєрєднього скорочення подібно м'язовим волокнам, хоча відомо, 
іди ж і органели та клітинні структури, які здатні рухатися, завжди пов'язані 
• мікрінрубочками. Ці структури входять до складу цитоплазми і багатьох 

ЖІМІІІ тентів  клітин (веретено поділу, джгутики, війки тощо) і виконують пе
рем.ичю механічну (рухову) функцію.

V мікротрубочок багато функцій. Розташовуючись у пристінному шарі 
цинінла іми, вони надають клітині певної форми і забезпечують стабільність
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просторового розташування органел, сприяють переміщенню органел у міс
ця, що визначаються фізіологічними потребами клітини, а також здійснюють 
розходження хромосом до полюсів. Перехід цитоплазми з одного агрегат
ного стану до іншого (золь -  гель) супроводжується утворенням мікротрубо- 

чок і зникненням їх  у разі зворотного явища.
В клітинах, які розтягуються та диференціюються, мікротрубочки розмі

щені біля внутрішньої поверхні плазматичної мембрани. Вони беруть участь 
в утворенні клітинної стінки, контролюючи упаковку целюлозних мікрофі- 
брил, які відкладаються цитоплазмою на ростучу клітинну стінку. Напрямок 
розтягання клітини визначається насамперед орієнтацією целюлозних мі- 
крофібрил в клітинній стінці. Мікротрубочки направляють пухирці диктіо
сом апарату Гольджі до стінки що формується, подібно ниткам веретена, які 
утворюються в клітині де відбувається поділ, і, ймовірно, виконують певну 
роль в формуванні клітинної пластинки.

Мікрофіламенти, так само як і мікротрубочки знайдені майже у всіх еу- 
каріотичних клітинах. На відміну від мікротрубочок, мікрофіламенти мають 
менший діаметр (всього 4-10 нм) і складаються з субодиниць скоротливого 
білка актину, що формують спіралізовану стрічку, а не трубочку. В гіалоплаз
мі вони утворюють скупчення -  цитоплазматичні волокна, в яких розташову
ються паралельно і щільно. Припускають, що мікрофіламенти, скорочуючись, 
ковзають один відносно одного і цим самим генерують рух цитоплазми. Під
ставою для цього є те, що їхні білкові компоненти подібні до актоміозиново- 
го комплексу м'язів і здатні використовувати енергію АТФ для рухових реак
цій. Вони виявлені також у ситоподібних трубках. Завдяки функціонуванню 
мікрофіламентів, очевидно, відбуваються різні типи руху цитоплазми клітин 
та її органел. Мікрофіламенти разом з мікротрубочками утворюють гнучку 
сітку -  цитоскелет.

Ядро -  найпомітніша і велика за розмірами органела живої клітини. 
Його відкрив Р. Броун у 1831 р. у тичинкових нитках традесканції. Однак у де
яких організмів, наприклад у бактерій та синьозелених водоростей, морфо
логічно обособленого ядра немає. Такі організми називають прокаріотами 
(без'ядерними).

Переважна більшість рослинних клітин одноядерна. Багатоядерність 
властива клітинам багатьох видів водоростей (вошерія, ботридіум, кладофо-
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ра). Форма та розміри клітинного ядра у рослин різноманітні (рис. 9). Зде

більшого ядро буває кулясте, чоткоподібне, у вигляді сочевички. У довгих 
нрозенхімних клітинах ядро веретеноподібне, а в старих клітинах -  багато- 
юкутне. Середній розмір ядра у клітинах квіткових рослин 10-20 мкм у діа
метрі, у спорових рослин він значно менший.

Ядро в клітинах може займати різне місце. У дуже молодих клітинах воно 
міститься в центрі клітини. Коли ж утворюються вакуолі з клітинним соком, 
ядро часто займає пристінне положення. Якщо воно спостерігається в цен-

ґ т , V. Ядра різної форми у  рослинних клітин:
Я « кореня гіацинту (Hyacinthus sp.); г -  рястки (Ornithogalum sp.); 5-е -  черешка 
ти ін ш і пеларгонії (Pelargonium sp .);e - слизових клітин алое (Aloe sp.)
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трі клітини, то його завжди оточує шар цитоплазми, з'єднаний з пристінним 
шаром цитоплазматичними тяжами. Під час руху цитоплазми ядро інколи 
теж пересувається. Разом з тим, йому властивий свій самостійний рух аме- 

боїдного типу.
Хімічний склад ядра порівняно з цитоплазмою характеризується біль

шим вмістом ДНК, в якій зосереджена спадкова інформація клітини, та РИК. 
У ядрі виявлено також білки, ліпіди і багато мінеральних речовин.

Основні білки з нуклеїновими кислотами утворюють нуклеопротеїди. 
Нуклеїнові кислоти в ядрі розподілені нерівномірно. В ядрі вся ДНК входить 

до складу хроматину, а під час поділу ядра вона концентрується у хромосо
мах. Молекули РНК зосереджені в ядерцях.

Основними компонентами ядра є ядерна оболонка, ядерний сік (нукле- 
оплазма) -  прозора і однорідна маса, одне або кілька ядерець та основна 
ядерна речовина -  хроматин.

Ядерна оболонка подвійна. Вона утворена зовнішньою та внутрішньою 
ядерними мембранами. Між ними знаходиться так званий перинуклеарний 
простір, ширина якого варіює від 10 до 40 нм. Вважають, що простір між 

мембранами виповнений рідиною. Ядерна оболонка всіх рослинних клітин 
пориста. Наявність пор свідчить про безпосередній контакт між основною 

плазмою клітин і внутрішнім вмістом ядра -  нуклеоплазмою. Зовнішня і вну
трішня мембрани мають типову для біологічних мембран будову.

Характерною особливістю зовнішньої мембрани ядерної оболонки є 
те, що вона в багатьох місцях безпосередньо переходить в ендоплазматич
ний ретикулум, створюючи враження єдиної подвійної мембранної системи. 
У нуклеоплазмі знаходяться одне або кілька ядерець, а також значна кіль
кість молекул ДНК, з'єднаних зі специфічними білками -  гістонами.

В ядерцях здійснюється синтез рибосомальної РНК і з'єднання її з біл
ками до стану попередників рибосом. Останні, після міграції крізь пори 
в цитоплазму, завершують своє формування і розпочинають біосинтез спе
цифічних для даної клітини молекул білка.

Хроматин ядра є місцем транскрипції різних видів РНК і фактично яв
ляє собою особливий тимчасовий стан хромосом. Такий дифузний розподіл 
хромосомного матеріалу найкращим чином відповідає контролюючій ролі 
хромосом в обміні речовин клітин. Хромосоми ядра у сукупності становлять
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хромосомний набір (каріотип). Кожний вид організмів має свій специфічний 
чітко визначений за формою, розмірами і кількістю хромосом каріотип, який 

є своєрідним паспортом організму, куди внесені в зашифрованому вигляді 
всі його основні вихідні дані.

Основою хромосоми є дволанцюгова спіралізована молекула ДНК. 
У без'ядерних організмів (прокаріот) справжніх хромосом немає. Зокрема, 
у деяких бактерій та синьозелених водоростей є лише одна молекула ДНК, 
шита у компактну спіраль. Досить часто спіраль ДНК у прокаріот замикаєть- 
( я у кільце. Такі кільцеві структури ДНК називають плазмідами. Кільцева ДНК 
виявлена також в мітохондріях і хлоропластах.

Ядро -  центральна органела клітини, носій спадкової інформації, зако
дованої в хромосомах. Воно регулює життя клітини, насамперед синтез біл
ків. Всі клітинні процеси, обмін речовин, ріст, розвиток, діяльність всіх інших 
органел -  процеси ферментативні. Від складу і якості ферментів залежить на
прямок і швидкість хімічних реакцій в клітині. Оскільки ферменти є білкови
ми речовинами, синтез яких контролює ядро, воно регулює життєдіяльність 
ві в і клітини. Тому, якщо видалити ядро із клітини, вона, як правило, швидко 

відмирає. Функції ядра різноманітні в різні періоди життя клітини. Так, в пре- 
і иикчичний період функція ядра полягає в збереженні і реалізації спадкової 
Інформації, під час реплікації (подвоєння) молекул ДНК -  в передачі спадко
вім 11 під час наступного поділу, в постсинтетичний період -  в синтезі білка і 
накопиченні енергії, а під час поділу-в розподілі молекул ДНК між дочірніми 
ядрами, тобто передачі спадкової інформації.

Тотипотентність клітин. Під час мітозу генетичний матеріал розподі- 
имі їм  я між дочірніми ядрами цілком ідентично і, таким чином, всі клітини 
рої мини виявляються генетично рівнозначними (мають однакові спадкові 
вв.в іивості), і теоретично кожна з них здатна розвинутись у цілий організм. 
Іяку властивість живих рослинних клітин називають тотипотвнтністю. Це 
иві.іч .в , що клітини багатоклітинних організмів характеризуються повним 
напором генетичної інформації, властивої даному організму. Однак разом з 
і им клітини відрізняються за об'ємом виявлення цієї інформації.

V процесі диференціації клітин реалізуються не всі потенції, а лише де
які і них. Це проявляється у виникненні ознак, властивих лише даному типу 
• нвці.цінованої клітини. За нормальних умов розвитку клітини пригнічені
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потенції не реалізуються протягом всього її життя. Лише у разі деяких зо
внішніх впливів (поранення рослин, обробка певними речовинами) вони 
можуть проявлятись і у диференційованих зрілих клітин. Наприклад, якщо 

відокремити листок бегонії або навіть його частину і вмістити у вологу ка
меру, то згодом утворюється молода рослинка. Мікроскопічний контроль 
показав, що початок їй може дати всього одна високоспеціалізована клі
тина. При цьому вона спочатку дедиференціюється, тобто набуває ознак і 
властивостей ембріональних клітин. У неї починається інтенсивний синтез 
цитоплазми з органелами, зникає центральна вакуоля, після чого клітина по
чинає ділитись.

Тотипотентність наочно проявляється і в дослідах з культурою клітин і 
тканин у штучних умовах на спеціальних живильних середовищах. У цих до
слідах з різних органів рослин вилучають шматочки тканини (експлантати), 
які культивують в стерильних умовах. Клітини експлантатів дедиференцію- 
ються і починають ділитися і утворюють калюсну тканину. З такої культури 

тканин і навіть з поодиноких клітин можна виростити цілу рослину. Напри
клад, з ізольованих поодиноких клітин коренеплоду моркви, серцевини сте

бла тютюну та інших одержують дорослі рослини, які нормально цвітуть та 

плодоносять.
Таким чином, не лише ембріональні, а й живі зрілі клітини рослин тоти- 

потентні і їхня диференціація не є остаточною. За певних умов такі спеціалі
зовані клітини набувають здатності до поділу і нової диференціації.

М ітохондрії- це обов'язкові органели кожної клітини всіх багатоклітин
них і одноклітинних організмів.

Електронно-мікроскопічними дослідженнями доведено, що мітохондрії 
мають складну внутрішню будову, їм, як і іншим органелам, властива мемб
ранна структура. Зовні їх  вкриває подвійна мембранна оболонка. Між зо
внішньою і внутрішньою мембранами міститься електронно-прозорий без
структурний матрикс -  перимітохондріальний простір. Зовнішня мембрана 
суцільна, гладенька, а внутрішня має виступи у вигляді складок або трубочок, 
які називаються кристами, або гребенями (рис. 10). Така будова збільшує вну
трішню активну поверхню. Характерно, що кристи мітохондрій рослинних 
клітин переважно мають вигляд трубочок, а не сплющених складок (рис. 11). 
Увесь простір між кристами виповнений матриксом. Речовина матриксу гус-

40



іііію ї консистенції, ніж цитоплазма навколо мітохондрій. Останнім часом у 
магриксі мітохондрій виявлені рибосоми.

Кристи розташовані паралельно одна одній і орієнтовані в поперечному 
напрямку відносно поздовжньої осі мітохондрії. Іноді всередині кристи міс- 
іиться центральна пластинка.

Будова мітохондрій змінюється у процесі росту клітин. В ембріональних 
клііинах їхня внутрішня структура складається з гомогенної речовини, зер
нистість не помітна, крист небагато, вони коротенькі. У дорослих клітинах 
уторю ється багато довгих розгалужених крист. У старих клітинах кількість 
і-цист зменшується. Якщо клітини пошкоджуються внаслідок будь-яких фак- 
іорів, мітохондрії набрякають, збільшується їхній об'єм, розріджується ма- 
ірикс, зменшується кількість крист, формуються складки на їхній зовнішній 
мембрані, в них утворюються пухирці, а внутрішня мембранна структура 
шикає.

Розміри і форма мітохондрій надзвичайно сильно варіюють. За формою 
м ітхо ндр ії можуть бути округлими, овальними, паличкоподібними, нитко- 

мидібними або дуже розгалуженими тільцями. Форма мітохондрій може ва- 
I іінііі.іти не тільки в клітинах різних організмів, різних органів і тканин одного 
иріинізму, а й водній клітині в різні моменти її життєдіяльності: для молодих 
іч іііин  характерна поліморфність мітохондрій.

І ’о іміри мітохондрій, так само, сильно варіюють. Так мітохондрії округлої 
форми мають діаметр від 0,2 до 1 мкм. Паличкоподібні мітохондрії можуть 
пуіи до 7 мкм завдовжки, а ниткоподібні -  до 15-20 мкм. Кількість мітохон-

ґш 10. Типи крист мітохондрій:
А і н ііайчастий; Б -  трубчастий
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дрій також неоднакова і коливається від 50 до 50 000, залежно від функціо

нальної активності клітини.
В клітинах інколи зустрічаються безперервні (з'єднані) мітохондрії. Спо

чатку таку структуру хондрому було виявлено в деяких клітинах тварин і 
одноклітинних водоростей. Її назвали спеціальним терміном -  мітохондрі- 
альним ретикулумом. Серед клітин вищих рослин мітохондріальний апарат 
такої структури знайдено лише у клітинах-супутниках флоеми.

Мітохондрії -  щільні утворення, до складу яких входять білки (до 70%), 

ліпіди, насамперед фосфоліпіди (до 25%), специфічні, дрібніші рибосоми, 
РНК та ДНК. Наявність рибосом та двох типів нуклеїнових кислот зумовлює 

певну генетичну автономність цих органел, їхню автономність щодо процесу 
синтезу білків у клітинах. Мітохондрії містять також ряд вітамінів і серед них 

вітаміни А, В12,В6, К, Е та ін.
У мітохондріальних мембранах та матриксі містяться ферменти, які за

безпечують діяльність складного і взаємопов'язаного механізму біохімічних 
реакцій, в результаті яких утворюється АТФ. Тому невипадково мітохондрії 
називають „енергетичними станціями" клітин. Вони зустрічаються в усіх клі
тинах, що містять ядро. Бактеріальні клітини, в яких ядра немає, а є тільки 
спіраль ДНК, не мають типових мітохондрій.

В останні роки отримані результати, які свідчать про важливу регулятор

ну функцію мітохондрій у транспортуванні іонів. Ці органели істотно контро
люють концентрацію і якісний склад 
іонів у цитоплазмі. В цьому їхня функ
ція аналогічна вакуолям. Однак функ
ціональна активність мітохондрій у 
цьому випадку значно вища завдяки 
енергії АТФ, молекули якої синтезу
ються тут же. Істотним є і той факт, що 
мітохондрії здатні активно рухатись.

Останніми роками добуто пе

реконливі докази того, що в міто- 
хондріях відбувається синтез білка, 

який здійснюється в рибосомах, що 
містяться в матриксі мітохондрій,

Рис. 7 7. Будова мітохондрії:
А -  загальний вигляд; Б -  частина у 
збільшеному вигляді:
1 -  зовнішня мембрана; 2 -  внутрішня 
мембрана; 3 -  кристи; 4 -  матрикс
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А Б
/•не. 72. Поділ мітохондрій:
А шляхом прямого поділу; Б -  шляхом утворення перетинки

< і . ікож вказівки на синтез жирних кислот та деяких інших речовин в міто- 
мондріях (наприклад, фосфотидилхоліну). З цього випливає, що мітохондрії 
к не тільки енергетичними центрами, а й мають велике значення у біосинте- 
іичних процесах у клітині поряд з ядром та рибосомами цитоплазми.

і приводу походження мітохондрій єдиної думки немає. Одні дослідни
ки вважають, що вони є постійними органелами клітини, розмножуються 
М|нк гим поділом і під час мітозу рівномірно розподіляються між дочірніми 
кпііинами (рис. 12). Особливим типом поділу мітохондрій є брунькування. 
При цьому від мітохондрій відбруньковуються ініціальні частинки, які потім 
І н і шинаються у мітохондрії (рис. 13).

Пластиди -  цитоплазматичні структури рослинних клітин, які мають 

Ішиму форму, специфічну внутрішню будову і є носіями пігментного світло-

I Iiiiiiu-Ii.ua частка Промітохондрія М ітохондрія

1*ш І І Схема процесу поділу мітохондрій брунькуванням
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поглинального комплексу. Пластиди є найбільшими (після ядра) цитоплаз
матичними органелами спеціального призначення. Вони властиві тільки для 

клітин рослинних організмів. Пластиди чітко відмежовані від цитоплазми 
подвійною або одинарною мембранною оболонкою, більшість з них мають 
добре розвинену і впорядковану систему внутрішніх мембран. Розміри плас

тид у покритонасінних рослин 3-10 мкм.
У рослинних клітинах різного призначення зустрічаються три типи плас

тид: 1) безбарвні пластиди -  лейкопласти, 2) зелені пластиди -  хлоропласти і 
3) забарвлені в оранжево-жовтий або червоний колір -  хромопласти (каро- 
тиноїдопласти). Сукупність усіх пластид клітини називається пластомом.

Лейкопласти -  найдрібніші безбарвні пластиди. Це органели, які час
то групуються біля ядра клітини. Розміри та форма їх подібні до інших типів 

пластид. Під час виготовлення препаратів лейкопласти швидко руйнуються 
в клітинах.

Лейкопласти найчастіше зустрічаються в молодих меристематичних 
клітинах конусів наростання, клітинах бульб, кореневищ, епідерми листків. 

Найчастіше лейкопласти є центрами формування крохмальних зерен, які ; 
утворюються у стромі цих органел.

В етіольованих проростках основним типом пластид є подібні до лей
копластів етіопласти. які на світлі дуже швидко перетворюються на хлоро
пласти з відповідною зміною внутрішньої структури.

У лейкопластах утворюються й інші запасні поживні речовини. При цьо
му їхня функція спеціалізована: якщо у лейкопластах накопичується крох
м аль то їх називають амілопластами. У протеопластах відкладається бі
лок. Олеопласти спеціалізовані на біосинтезі жирів. Лейкопласти знайдено 
у всіх вищих рослинах, причому в однодольних рослин вони більшого роз 
міру, ніж у дводольних.

Хлоропласти. Найпоширенішим типом пластид є хлоропласти, які є І 

найбільш фізіологічно діяльними. Вони єосновними органелами біологічного 
синтезу в процесі фотосинтетичної діяльності. Саме хлоропласти постачаюті 
у клітину органічні речовини, які вони синтезують з вуглекислого газу і води 
під дією поглинутої пігментами світлової енергії. Хлоропласти мають вигляд 
лінзоподібних, сферичних, зрідка яйцеподібних утворень ВІД  1 ДО 10 МКМ 
У клітині їх міститься від 20 до 50. В клітинах водоростей міститься всьог<



один хлоропласт-  хроматофор значних розмірів, що має вигляд сітки, чаші, 
( іііральної стрічки або зірчастої пластинки. Хроматофори не містять гран. 
Продукти первинного синтезу -  різні вуглеводи -  часто відкладаються на- 
иколо особливих клітинних структур, які називають піреноїдами.

Хлоропласти розташовані переважно в клітинах асиміляційної паренхі
ми листків -  основних органів фотосинтезу. Значна кількість зелених пластид 
міі іиться в поверхневих шарах клітин молодих пагонів, недозрілих плодів, 
корі стебел, деревині, в серцевинних променях та інших глибоко розташо- 
м.иіих клітинах деревних і чагарникових рослин. Хлоропласти зустрічаються 
мкож у сім'ядолях насіння (клену, гарбуза), ендоспермі насінин хвойних рос
лин, у додаткових коренях (кукурудзи, бальзаміну тощо).

Як і всі інші пластиди, хлоропласти є білково-ліпоїдними тільцями. До 
і кладу їх входить близько 50% білків, 25-33% ліпідів, 10-15% пігментів, до 
гк, нуклеїнових кислот та інших речовин. Колір хлоропластів зумовлений 
плинністю в них двох зелених пігментів -  хлорофілу а та хлорофілу Ь, які 
» іичіному співвідношенні містяться разом з жовтими пластидчими пігмента
ми каротиноїдами. Ці пігменти зосереджені в мембранних структурах (ти- 

млиоідах) хлоропласта, утворюючи хлорофіл-білково-ліпоїдний комплекс.
Инутрішня будова хлоропластів вищих рослин досить складна (рис. 14).

Л і* М Схема структурної організації хлоропласта:
І  ̂цінніший мембрана хлоропласта; 2 -  тилакоїди гран; 3 -  тилакоїди строми; 
і І п/Пі н і >ми; 5 -  крохмальне зерно; 6 -  пластоглобула; 7 -  периферійний пластид- 
мии ітпшкулум
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Зовні кожний хлоропласт має оболонку з двох білково-ліпідних мемб
ран. Мембрани хлоропластів бідні на фосфоліпіди, а багаті на галактоліпіди. 
Тіло пластиди складається з безбарвної строми, пронизаної системою дво- 
мембранних ламел, які групуються в певних місцях і утворюють плоскі за
мкнені дископодібні пухирці -  тилакоїди. Локальні скупчення таких дисків 
утворюють грани, які видно у звичайний мікроскоп. Хлоропласти одних рос

лин містять лише кілька гран, інших -  до 50 і більше. Діаметр гран варіює 
в різних рослин від 0,3 до 1,7 мкм. Грани з'єднані між собою системою між- 
гранних ламел строми (міжгранними тилакоїдами) в єдину взаємозв'язану 
систему. Пігменти розташовані в певному порядку на поверхні і в товщі цих 

мембранних структур хлоропласта.
Складна внутрішня просторова організація структурних елементів 

(мембран) хлоропласта сприяє ефективному поглинанню і використанню 
променистої енергії, а також розмежовує в часі і просторі численні і різно
манітні реакції, які в сукупності складають процес фотосинтезу. Відомо, що 
реакції цього процесу, які залежні від світла, відбуваються лише в тилакоїдах, 
а біохімічні (темнові) р еак ц ії-у  матриксі хлоропласта.

Електронно-мікроскопічними дослідженнями доведено, що внутрішня 

будова тилакоїдів, як і самих хлоропластів, не є гомогенною. На внутрішній 
поверхні мембран тилакоїдів досить густо розташовані сферичні глобуляр

ні утворення діаметром 11 і 17 нм, які є білково-пігментними комплексами 
фотосистем І і II, що беруть безпосередню участь у світлових реакціях фот< 

синтезу.
У хлоропластах виявлено також мікротрубочки, що мають вигляд субмі 

кроскопічних циліндричних утворень, характер локалізації яких в пластид^ 
дає підставу вважати їх своєрідними цитоскелетними утвореннями. Вони 

підтримують форму цих органел, забезпечують їх рухливість.
У стромі хлоропластів часто зустрічаються сферичні включення ліпідно 

природи -  пластоглобули, кількість яких збільшується з віком клітини.
У стромі хлоропласта виявлено також власну кільцеву ДНК, значн 

кількість рибосом, різні види РНК, тобто всі компоненти, необхідні для 
залежного від ядра білкового синтезу. Саме тому хлоропласти, як і мітоха 

дрії, відносять до самовідновлюваних, генетично напівавтономних орган* 
Здатність цих структур розмножуватись поділом або зрідка брунькування
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ібігається з моментом поділу клітини, причому цей процес відбувається так 
< амо впорядковано, як і поділ ядра.

Подібно до інших органел, хлоропласти не закріплені на певних місцях, 
а здатні змінювати своє положення в клітині або шляхом пасивного пере
міщення разом з течією цитоплазми, або шляхом активного орієнтованого 
(< ирямованого) переміщення. Активний рух хлоропластів особливо чітко 
і постерігається при значному підвищенні однобічного освітлення. В цьому 
випадку всі хлоропласти наближаються до бічних стінок клітин і поверта
ймося вузьким боком до джерела яскравого світла. Відбувається так званий 
пгілтивний фототаксис хлоропластів. На слабкому світлі навпаки -  хлоро
пласти орієнтуються більшою площиною до світла.

Хлоропластам властиве також явище хемотаксису. Під час зміни концен- 
• I ».»ції тих або інших речовин у певній ділянці клітини хлоропласти рухають- 
і н Зокрема у разі одностороннього введення в клітину сахаридів або вугле- 
і'Иі лоти спостерігається їхній чіткий позитивний хемотаксис, а іонів деяких 
мічллів -  негативний.

Характерно, що орієнтовані рухи властиві переважно зеленим пласти
дам Інші типи пластид на світло не реагують, хоча нерідко згруповуються 
иаиіміло ядра клітини (лейкопласти).

Илжливою анатомічною особливістю хлоропластів є їх  здатність помітно 
ІМІнюиати свої лінійні розміри та форму. Після перенесення рослин з темря
ви на ( вітло об'єм зелених пластид значно зменшується, однак при дальшо
му ірииалому освітленні в хлоропластах відкладається крохмаль, у вигляді 

НІ'Ииіих зерняток або паличок, що спричинює збільшення їхнього об'єму 
ІМиді у ;  З рази.

Хлоропласти здатні змінювати свою форму: з'ясовано, що у палісадній 
Явцинхімі листка у затіненому місці хлоропласти майже кулеподібні, а на 
И* Н| л іт  і освітленому -  лінзоподібні.

Ииобхідно зупинитись також на будові хлоропластів, які локалізовані 
ИІИ іиіюних асиміляційних клітинах мезофілу, а в паренхімних клітинах об- 
ПИядик і удинноволокнистих пучків листків рослин, що належать до С4-типу 
КМміллци С 02 (кукурудза, просо, цукрова тростина, сорго, щириця та ін.). 
Диимдими, що хлоропласти паренхімних обкладок пучків мають дещо біль

ші НІпІимІ розміри, ніж пластиди мезофілу, оболонка у них може бути одно-
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мембранною. Важливо, що в стромі таких хлоропластів утворюється багато 
капсул з крохмальними зернами. Вони мають добре розвинену лише ламе- 
лярну систему фотосинтетичних мембран, а гранальних структур практично 

немає.
Таким чином, зазначеним рослинам С4-типу властивий диморфізм хло

ропластів асиміляційних органів: звичайні гранальні хлоропласти -  у кліти
нах хлорофілоносної паренхіми та агранальні -  в паренхімних клітинах об
кладок судинно-волокнистих пучків.

Рослини С4-типу, порівняно з С3-типом, характеризуються підвищеною 
інтенсивністю фотосинтезу. По-перше, завдяки наявності двох типів діяль
них пластид в клітинах мезофілу і клітинах обкладки здійснюється так званий 
кооперативний тип фотосинтезу; по-друге, відбувається ефективне і швидке 
переміщення продуктів асиміляції з клітин мезофілу у клітини обкладки та 
провідну систему листка. Крім того, у цих рослин майже немає процесу фо- 
тодихання, тобто від окиснення зберігається значна кількість асимілятів, що 
забезпечує вищий рівень їхнього продукційного процесу. Характерний для 

цієї групи рослин диморфізм хлоропластів є прикладом успішного присто
сування листків до фотосинтезу в умовах жаркого клімату і дефіциту вологи 
в ґрунті.

Хромопласт і! (каротиноїдопласти). Здебільшого ці органели є похідни
ми хлоропластів, зрідка -  лейкопластів. Дозрівання плодів шипшини, пер
цю, помідорів та ін. рослин супроводжується перетворенням хлоро- або 
лейкопластів у каротиноїдопласти. Хромопласти містять переважно жовті 
пластидні пігменти -  каротин, ксантофіли (лікопін), які під час дозрівання ін
тенсивно синтезуються в них з одночасним руйнуванням хлорофілу. У різних І 
рослин і навіть в одній клітині форма та розміри хромопластів надзвичайно 
варіабельні. Це зумовлено тим, що каротин викристалізовується і кристал] 
його займає майже весь об'єм хромопласта, а строма залишається у вигляді 
відносно тонкої плівки, завдяки цьому хромопласти мають голкоподібні або 
кутасті обриси. Дуже довгі хромопласти можуть мати сильно вигнуту форму,! 
навіть кільцеподібну.

За формою накопичення каротиноїдів розрізняють наступні типи хроч 
мопластів: глобулярні -  пігменти розчинені в ліпідних пластоглобулах; фН 
брилярні -  пігменти накопичуються в білкових нитках; кристалічні -  пігмей]



їй підкладаються у вигляді кристалів. Кристал розриває мембрани пластид і 
мі н їй набувають його форму: голкоподібну, ромбічну, багатогранну тощо.

Деякі з хромопластів настільки відрізняються зовнішнім виглядом від 
Інших пластид, що виникають сумніви шодо віднесення їх до цієї категорії 
11| и анел. Внутрішня структура хромопластів слабко виражена, зустрічаються
і.шишки ламелярних систем у вигляді трубчастих утворень. У клітинах пе- 
лмк юк квіток деяких бобових рослин, красолі, жовтецю вони зустрічаються 
чі' іипові постійні органели.

Опосередковане біологічне значення хромопластів полягає у тому, 
іди яскраво забарвлені плоди краще поширюються птахами та тваринами, 
і киїгки, які виділяються інтенсивним жовто-червоним забарвленням при- 
и.кшюють комах-запилювачів.

Різні типи пластид споріднені між собою генетично. Безбарвні лейко
ми. я їй часто перетворюються на зелені хлоропласти, які в свою чергу пере
міні иоються на хромопласти. Розглянуті типи пластид розрізняються лише 
міі мнмтами, фізіологічними функціями та розташуванням у тканинах органів.

У філогенезі первинним вихідним типом пластид є хлоропласти, із яких 
у ш'м іку зі спеціалізацією органів утворилися лейко- та хромопласти. В он- 
 ......... .. взаємоперетворення пластид відбуваються іншими шляхами. Най
ти  ііше хлоропласти перетворюються на хромопласти під час осіннього 
іи і їм ні гіння листків або під час дозрівання плодів. У природі це явище незво- 
I п 111 н Лейкопласти можуть перетворюватися на хлоропласти (позеленіння 

и*чікмі.ої частини коренеплоду моркви, яка залишилася на поверхні ґрунту), 
ц і н і  хромопласти. Хлоропласти можуть також після перенесення рослини 

и м-мряву перетворюватися на лейкопласти. Процес цей зворотній. Пере- 
і ниряння пластид супроводжується перебудовою їх внутрішньої структури.

Походження мітохондрій і пластид. Пластиди і мітохондрії принципо
ві і иідрі іняються від інших органел цитоплазми двомембранною оболонкою 
1.1 підносною генетичною автономністю, пов'язаною із власним білоксинте- 
»уншим апаратом (ДНК і рибосоми). Характер ДНК ( кільцева Молекула, поза- 
идіірнл, не організована в хромосоми), розміри рибосом (невеликі, менші за 
цнн 'Плазматичні) дуже подібні з рибосомами прокаріот, а розміри самих ор- 
Iяі 1**11 (хлоропласт -  3-5 мкм, мітохондрія -  1 мкм) тотожні розмірам прокарі- 
мінчмих клітин. Існує теорія симбіотичного походження хлоропластів і міто-
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хондрій. Вважають, що попередниками цих органел були вільноживучі про

каріоти, які спочатку містилися за плазмалемою еукаріотичної клітини, поза 
протопластом в його заглибинах. Потім ділянки плазмалеми, які їх  оточували 

з'єдналися, відокремилися від загальної мембрани і стали ізольованою зо
внішньою мембраною органел, що попередньо були прокаріотичними ор

ганізмами з власною мембранною оболонкою. Так виникли двомембранні 
органели. Попередниками хлоропластів могли бути фотосинтезуючі ціано
бактерії, а мітохондрій -  аеробні бактерії. Згідно зазначеної теорії ендосим- 
біозу ці органели є кінцевою формою симбіозу. Симбіонти перетворилися на 
напівавтономні органели клітини, утворення і діяльність яких відбуваються 
за коопераціїїх геномів з геномом ядра. Отже, рослинна клітина -  результат 

подвійного симбіозу.  ̂ ____  д
Вакуолі. У цитоплазмі, в центральній частині рослинних клітин, містять

ся одна або кілька порожнин, виповнених клітинним соком -  складним роз
чином різноманітних водорозчинних сполук. Серед них -  мінеральні солі, 
органічні кислоти, сахариди, амінокислоти, деякі білки, дубильні речовини, 
водорозчинні вакуолярні пігменти (антоціани, флавони, беталаніни), деякі 
ферменти. Хімічний склад клітинного соку залежить від виду рослини, її віку 

і стану.
Фізіологічне значення речовин клітинного соку різноманітне. В ньому 

накопичуються запасні поживні речовини (прості білки, вуглеводи), речови
ни, які регулюють взаємовплив рослин, рослин і тварин (глікозиди, алкалої
ди, дубильні речовини, пігменти) і осмотично-активні сполуки (солі органіч

них і неорганічних кислот).
Глікозиди -  органічні сполуки, що найчастіше складаються з моносаха- 

ридів (глюкози, рамнози, арабінози), сполучених із молекулами невуглевод- 
ної природи (спиртами, альдегідами, фенолами та ін.). У процесі гідролізу під 
дією ферментів та кислот глікозиди розпадаються на моносахариди і зв'язані 
з ними органічні речовини, які називають агліконами.

Глікозиди є майже у всіх рослин. Вони водорозчинні і містяться в ва

куолях. Кількість їх незначна, але деякі з них характеризуються токсичним 
впливом на тваринний організм, наприклад соланін, що міститься в буль' 
бах, насінні та пагонах картоплі, амігдалін з насіння абрикоса, слив та інших 
кісточкових. З глікозидів виготовляють деякі ліки, фарби. У таких рослин, як
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1 1 1 | и о, пика, мигдаль, буркун та інші, накопичується багато глікозидів, тому ці 
І н м лини можуть бути отруйні для тварин.

Алкалоїди -  азотовмісні органічні гетероциклічні сполуки, поширені в 
Ім»линах. Вони характеризуються лужними властивостями і з кислотами 

уіипрюють солі.
Іначна кількість алкалоїдів токсична і діє на організм тварин як отрута.

І Ілліч, незначні дози деяких алкалоїдів можуть спричинити глибокі і складні 
іміни и організмі тварин та людини, тому вони й мають таке важливе значен

им м медицині як ліки (берберин, атропін), а в сільському господарстві -  як 
ійі її» боротьби з шкідниками (наприклад, нікотин, анабазин та ін.).

І.іради алкалоїдів культивують такі важливі для харчової промисловос- 
П |мк лини, як чайний кущ, какао, кофейне дерево, тютюн, мак та ін. Якщо 

рік лина містить 1-3%алкалоїдівдо її вважають високоалкалоїдноюформою. 
Миниток становлять хінне дерево, тютюн та мак, в яких кількість алкалоїдів 
' І лить В середньому 10-16%. - . V о . цйДОМ»

V різних рослин утворюються неоднакові алкалоїди: кофеїн -  у чайного 

нущ.і, нікотин -  у тютюну, морфін -  у маку, хінін -  у хінного дерева, атропін
' дйягяяе&здш». цД^ИСШі ииш-цц., -

у (млмдонни, люпинін та лупанін -  у люпину, теобромін -  у какао. Фізіоло- 

іічні1 шачення алкалоїдів у процесі обміну речовин рослинного організму 
їм ііінічно не з'ясоване. Вважають, що вони беруть участь у процесах обміну 
липких речовин, особливо азотистих.

Алкалоїди локалізуються в рослині по-різному. У багатьох рослин вони 

н.ікіліичуються в плодах та насінні, у пасльонових -  містяться в усіх органах 
ріп ним, у чайного куща -  в листках, у хінного дерева -  в корі.

І'інчинність алкалоїдів неоднакова. Деякі з них зовсім не розчиняються 
у іи їді, а в спирті майже всі легко розчиняються.

Луїшльні речовини також містяться у клітинному соку рослин. Під дубиль
ними речовинами звичайно розуміють збірну групу сполук, здатних д ^ іт и  

шкіру, тобто утворювати нерозчинні у воді осади з колагеном шкіри, та про
т л іт и  в'яжучий присмак. У розбавлених нейтральних або слабких кислих 

ріичииах солей оксиду заліза вони утворюють синє або зелене забарвлення.
Дубильні речовини є майже у всіх рослинах, їх знайдено навіть у лишай- 

ііииіл, водоростей та грибів. Вони знайдені також у папоротей і плаунів, їх 
бш .по у дводольних рослин і немає у однодольних.
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Дубильні речовини знаходяться у вакуолях клітин кори, листків, коренів, 

плодів. Кількість їх зменшується в міру достигання плодів.
Добувають дубильні речовини з кори та деревини дуба, кори ялини, вер

би, модрини, акації, берези, каштана, із коренів щавлю, ревеню та інших рос
лин. Вміст дубильних речовин в корі дерев дорівнює в середньому близь
ко 10%. Особливо багато дубильних речовин в галах -  наростах на листках 

дуба -  24-60%.
Фізіологічне значення дубильних речовин у процесі обміну речовин 

ще мало з'ясоване. Дубильні речовини завдяки своєму терпкому присмаку 
використовують у харчовій промисловості. Вони зумовлюють харчову та , 
смакову якість багатьох плодів та харчових продуктів, наприклад винограду, 
чаю, кави, груш, яблук, айви та продуктів їхньої переробки.

Клітинний сік часто буває забарвлений у різні відтінки червоного або си

нього кольорів.
Найпоширенішими барвниками вакуолярної рідини є антоціани, які 

змінюють свій колір залежно від співвідношення з іншими флавоноїдними 
сполуками, наявності деяких іонів металів та величини рН соку. Так, якщо 
вакуолярний розчин має лужну реакцію, антоціанові пігменти набувають 

різних відтінків синього забарвлення (пелюстки квіток цикорію, волошок 
польових, льону), якщо кислу реакцію -  клітинний сік має червоний колір 
(клітини пелюсток пеларгонії, троянд, шавлії садової, плоди калини, вишн 

полуниць тощо).
і У вакуолях зосереджена основна кількість клітинної води. Вважаюті 

що утворення в рослинних клітинах великої за об'ємом вакуолярної порок 
нини з клітинним соком має велике біологічне значення, бо завдяки цьом) 
в онтогенезі клітини об'єм та маса її цитоплазматичного вмісту істотно ні 
збільшуються. Тому заощаджується біологічний матеріал, а об'єм клітині 
зростає майже виключно за рахунок більш доступної води, а не цитопла 
ми і ї ї  структурних компонентів. Останнє особливо важливе, бо рослині« 
організми характеризуються необмежено довгим періодом росту. Значни 
об'єм центральної вакуолі рослинної клітини підтримується постійним на 
ходженням молекул води під впливом осмотичних явищ.

Вакуоля утворилася у процесі еволюції. З допомогою вакуолі доросЛ 

клітина забезпечує свою життєдіяльність невеликою масою цитоплазми, ал
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і великою поверхнею мембранних структур, високою концентрацією речо
вин у цитоплазмі.

Форма і розміри вакуолей змінюються від віку клітини, рівня її метабо

лічної активності та виконуваних функцій. У меристематичних клітинах (крім 
л.імбіальних) їх називають провакуолями. Поступово з ростом і розвитком 
к ліг ин розмір вакуолей різко збільшується за рахунок їхнього злиття і збіль
шення об'єму. У диференційованих клітинах містяться одна або кілька вели
чин вакуолей у центральній частині протопласта. Цитоплазма та її структурні 
імімпоненти займають пристінне положення або зрідка пронизують ваку- 
плирну порожнину тонкими тяжами. Вакуоля відмежована від цитоплазми 
иласною мембраною -  тонопластом.

І (ентральна вакуоля дорослої клітини утворюється в результаті злиття 
дрібних вакуолей меристематичних клітин. З допомогою електронного мі- 
И|л и копа досліджено весь процес формування вакуолей. Першими в моло
ди» клітинах з'являються найдрібніші провакуолі, які утворюються з дріб
ни» пухирців на тяжах ендоплазматичного ретикулума. Розвиток вакуолей 
ііниизаний з ендоплазматичним ретикулумом. Спочатку продукти синтезу, 
іиГііо розчинні вуглеводи, білки, пектини та ін., накопичуються в цистернах 
мндпплазматичного ретикулума. Ці скупчення і є зачатками майбутніх ваку- 
мві’И Нони оточені мембраною, яка є стінкою цистерни. У міру подальшого 
н.гмиїичення рідини цистерни збільшуються в розмірах, частково зливають- 
ід і н і  з одною і перетворюються на вакуолі. Вакуолярний сік може нако
пичуватися не тільки в цистернах, а й у канальцях ендоплазматичного рети- 
вувума.

Иіікуоля рослинної клітини -  поліфункціональне утворення. З ї ї  участю 
М<м пмперед здійснюються осмотичні процеси клітин, які лежать в основі по- 
Міин.іння та руху води, поживних речовин, підтримується напружений (тур
нірний) стан клітинних оболонок.

і.іидяки вакуому (окремим вакуолям або їхній сукупності в клітині) дося- 
ІЯ їн .і и мінімізація об'єму цитоплазми та істотне збільшення поверхні розпо- 

МІНУ між цитоплазмою і тонопластом. Центральне положення і значний об'єм 
МйуомІ габезпечує ефективне просторове розташування хлоропластів з на- 
Йдижгнннм їх до поверхні клітини в умови оптимального освітлення. Крім 
(Ми, и.ікуоля бере участь у детоксикації цитоплазми, виконуючи функцію
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буферної системи її захисту від метаболічних або іонних стресів. Вакуолям 
властива також лізосомна функція -  розщеплення деяких макромолекул та 
спрацьованих органел. Як внутрішнє середовище клітини вакуоля підтримує 

гомеостаз рослинної клітини, а процес вакуолізації є необхідною умовою 

росту клітини розтягуванням.
Проявом осмотичних властивостей життєдіяльних рослинних клітин 

є явище плазмолізу -  процес відставання протопласта від клітинної стінки,! 
зумовлений зменшенням кількості води у вакуолі шляхом осмотичних про
цесів або надмірним її випаровуванням. Найчастіше плазмоліз відбувається 
у штучних умовах після вміщення живих клітин в розчин цукрів, солей, гліце
рину, концентрація яких вища, ніж концентрація вакуолярного розчину.

На основі законів осмосу зовнішній більш концентрований (гіперто

нічний) розчин відбирає воду від менш концентрованого, в даному випадку 
клітинної вакуолі, об'єм якої зменшується. Роль напівпроникної мембрани 
виконують тонопласт і плазмалема, які вільно пропускають лише молекули 

розчинника.
Залежно від стану цитоплазми, її еластичності і застосовуваного плазмі 

літика спостерігаються різні форми плазмолізу.
Опуклий плазмоліз відбувається тоді, коли цитоплазма досить рідка 

мало в'язка, легко розривається в плазмодесмах і округлюється.
За високої в'язкості цитоплазми, яка не зважаючи на відходження від 

клітинних стінок, залишається у плазмодесмах і тягнеться у вигляді найтов 
ших ниток, які називають„нитками Гехта"за ім'ям дослідника, який їх відкри 
відбувається судорожний плазмоліз. Початкові етапи судорожного плазмолі 
зу, коли протопласт на деяких ділянках поверхні торкається клітинної стінкі 
а в інших відходить від неї, деякі дослідники, зокрема В.Ф.Раздорський, в 
ділили в окрему форму плазмолізу -  угнутий (увігнутий). Так, Раздорськи 
вважав, що угнутий плазмоліз у різко вираженій формі являє, так званий, с  
дорожчий, або спазматичний плазмоліз.

Ковпачковий плазмоліз є різновидністю опуклого, коли цитоплазмати' 
ний шар значно набрякає під дією певних хімічних речовин і має вигляд кої 
пачків на пухирці плазмолізованої вакуолі.

Плазмолізовані клітини деякий час залишаються живими. Якщо їх пе 
нести у розчин значно меншої концентрації або у воду, відбувається осі
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іичне поглинання води вакуолею і повернення клітин до попереднього 

і гану -  деплазмоліз. Здатність клітини до плазмолізу є надійним критерієм її 
.лмюмо-морфологічної цілісності та життєздатності.

У разі, якщо не тільки плазмалема, але і клітинна стінка напівпроникна, 
н і плазмоліз за дії на клітину гіпертонічних розчинів не настає, а відбувається 
имище, яке називають циторизом, при цьому клітина зменшується в об'ємі, 
■і і-нігинна стінка втрачає воду та стискається, утворюючи складки.

Вакуолі рослинних клітин є резервуарами запасної води, місцями ло
калізації запасних поживних речовин та вмістищами деяких відходів. Вони 
ліімчпечують всмоктування води з розчиненими в ній речовинами і пере- 
I уїмння речовин із клітини в клітину. Забезпечуючи тургор клітин соковитих 
11|панів, вакуолі підтримують певну форму і положення органів у просторі, 
і і ікож створюють опір деформуючій д ії механічних факторів.

Ілпасні поживні речовини. Внаслідок фотосинтезу в клітинах зелених 
І ми лин утворюються органічні речовини, частина яких відкладається про 

‘ійімі Запасними поживними речовинами є основні групи органічних спо- 
иу вуглеводи, ліпіди та білки. Вони накопичуються у пледах та насінинах, 
у (і.нптьох вегетативних органах (коренях, стеблах, бульбах, кореневищах 
вмцо) і з відновленням ростових процесів включаються в обмін речовин як 
д і грело енергії і метаболітів. Різні форми запасних поживних речовин нале- 
нчііь до включень -  тимчасових компонентів клітин, здатних утворюватись і 
ферментативно розкладатись у різні періоди їхньої життєдіяльності. Включен
им локалізуються в основному в цитоплазмі, але іноді вони бувають і в ядрі.

Іа ( поїм характером всі включення є продуктами клітинного метаболіз
му Нони накопичуються, головним чином, у формі гранул, краплин, вакуо- 
лнИ л(к> кристалів.

Иуглеводи. Вуглеводи в рослинній клітині накопичуються у вигляді цу
крів крохмалю, інуліну, целюлози та ін. сполук. До основних запасних вуг
леводів належить крохмаль, що складається із двох поліцукрів -  амілози та 
амілопектину, до складу яких входять залишки глюкози. Це один з найпо
ширеніших полісахаридів, який відкладається в усіх рослинах, крім синьо- 
шлепих водоростей. За фізіологічним призначенням і місцезнаходженням 
роїрі шлють крохмаль трьох видів: асиміляційний (автохтонний), транзитор- 
ІІИИІ милений.
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Асиміляційний крохмаль у  вигляді дрібних зерняток утворюється в хло

ропластах мезофілу листка, кори молодих стебел та інших хлорофілоносних 
клітинах, в яких відбувається інтенсивний фотосинтез. Первинний крохмаль 
довго не затримується в хлоропластах, швидко гідролізується до розчинних 

сахаридів, які флоемними елементами транспортуються до місць споживан
ня. Асиміляційний крохмаль називають первинним, оскільки він синтезуєть

ся у самих хлоропластах як продукт фотосинтезу.
Транзиторний крохмаль утворюється тимчасово на шляхах переміщен

ня сахаридів до місць відкладання їх про запас.
Багато крохмалю цих двох типів утворюється в листках картоплі, гороху, 

бобів тощо, менше -  у гречкових, гвоздикових і найменше у лободових. З 
однодольних рослин мало крохмалю утворюється в листках злаків, майже , 

не виявлено його в лілійних та орхідних рослин.
Запасний, або вторинний крохмаль накопичується у великій кількості 

в спеціалізованих запасаючих тканинах і органах (ендоспермі та сім'ядолях, 
паренхімних клітинах деревини стебла та кореня, бульбах, цибулинах, коре
невищах), звідки він поступово мобілізується для життєвих потреб рослин
ного організму. Рослина картоплі є гарним прикладом, який демонструє пе

реміщення і перетворення крохмалю -  від первинного асиміляційного, що 
утворився у хлоропластах на світлі, до формування вторинного крохмалю І 
відкладання його про запас (від надземних частин до підземних). В якихось 
ділянках стебла крохмаль, перетворюючись на цукор, стає транзиторним. -

Запасний крохмаль відкладається у рослин у вигляді зерен різної форми 
та розмірів (рис. 15). У багатьох рослин крохмальні зерна мають добре ви* 
ражену шаруватість внутрішньої структури, зумовлену чергуванням шарів 
крохмалю різного ступеня оводненості. Виявлено, що ритм нашарування 
крохмальних зерен у орхідних збігається з чергуванням дня і ночі. У дослідах 
з пшеницею, яку вирощували в умовах безперервного освітлення, у зернівках 
утворювались крохмальні зерна без шарів. У дослідах з іншими рослинами за 
однакових зовнішніх умов утворювались шаруваті крохмальні зерна, тобто на 
у всіх рослин шаруватість зерен крохмалю обумовлена чергуванням дня і ночі 
Точку, навколо якої зорієнтовані шари, називають ядром крохмального зернв) 
або центром крохмалеутворення. Залежно від розташування ядра, крохмаль 
ні зерна поділяють на концентричні (у пшениці та жита) та ексцентричні (у кар
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і' иіпі). Зерна з ексцентричною шаруватістю утворюються і розвиваються біля 
поверхні лейкопластів, а з концентричною -  у центрі строми пластиди.

Крім простих крохмальних зерен, бувають зерна складні і напівскладні. 
і владні крохмальні зерна зліплено з кількох зерняток, кількість яких у різних 

рік лин варіює (у вівса 90-100, а у шпинату -  30 000). Напівскладні зерна від
рі шлються від складних кількома суцільними зовнішніми шарами крохмалю.

І’озмір крохмальних зерен дуже різноманітний, але характерний для 
окремих рослин. Так, у картоплі крохмальні зерна 70-100 мкм діаметром, 

V квасолі -  60, пшениці -  30-45, кукурудзи -  15-35, рису -  3-10 мкм діаметром. 
І ілиііільшими є крохмальні зерна у Петрового хреста до 275 мкм діаметром. 

Иеличина крохмальних зерен має важливе значення для харчової промис
лові к і і, фармакології та ін.

Г л . Г і Крохмальні зерна:
И /і к пітин бульб картоплі: 1 -  просте ексцентричне; 2 -  прості концентричні; 
І  ікпоОне; 4 -  напівскладне; б -  прості зерна із клітин ендосперму: 5 -  кукурудзи; 
В і писни ці; 7 -  жита; 8 -  квасолі; в -  складні зерна із клітин ендосперму: 9 -  вівса; 
Ю рипі; 11-гречки

5 7 9 II
5 8
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Утворившись у листку, асиміляційний крохмаль гідролізується і у ви
гляді розчинних сахаридів пересувається у різні частини рослин. У стовбурі 

дерев він відкладається в живих клітинах усіх тканин, найбільше в деревній 
паренхімі, серцевинних променях та у флоемній паренхімі. Багато крохмалю 
накопичується в коренях багаторічних рослин, а також в насінні. Найбільше 
крохмалю в різних тканинах стебла та кореня виявляється восени.

У кожній клітині крохмальні зерна тісно пов'язані з іншими компонента
ми клітинних включень. Крохмальних зерен в клітині, де вони відкладаються 

як запасні речовини, може бути так багато, що вони заповнюють всю клітин
ну порожнину. В таких клітинах від цитоплазми залишається тільки тоненька 
сіточка між окремими зернами. У різних рослинах накопичується неоднако
ва кількість крохмалю. Групу рослин, у яких відкладається багато крохмалю, 
називають крохмаленосними. У клітинах бульб картоплі крохмалю може на
копичуватись до 25% сирої маси бульб. Багато крохмалю міститься також у 
зернівках злаків, сім'ядолях бобових та ін.

Другим запасним вуглеводом є інулін. Інулін властивий представникам 
родини айстрових, зокрема роду Inula, звідки й одержав свою назву. Він 
міститься в розчиненому стані переважно в клітинному соку паренхімних 
клітин зимуючих органів і інших рослин: в бульбах топінамбура, жоржини, в

коренях кок-сагизу, кульбаби, козель
ців, цикорію, полину, лопуха, у бага
тьох злакових та деяких водоростей. 
Він замінює в цих рослинах крохмаль, 
Безпосередньо під мікроскопом іну
лін в клітинах непомітний. Сферо
кристали інуліну можна виявити, об
робивши зрізи абсолютним спиртом. 
Вони являють собою сферичної фор
ми скупчення голкоподібних криста-і 
лів, які променеподібно розходяться І 
від кутів клітини (рис. 16).

На відміну від крохмалю, інулін І
часто супроводжують подібні речоч
^   і
вини, так звані інуліди або фруктози

Рис. 16. Сферокристали інуліну, оса
джені спиртом в клітинах кореневої 
бульби жоржини (Dahlia sp.)
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іііі Весною у рослин переважають легкорозчинні інуліди, а восени -  важко- 

|і<> щинні. До інулідів належать синістрин (із морської цибулі Scilla maritima), 

її їй іин (із Iris), флеїн ( із Phleum pretense), а також виділені із коренів відповід

них злаків тритіцин (пшениця), грамінін (жито), секалін (жито) та ін.
Фруктозиди містяться не у всіх органах рослин. Наприклад у артишоку 

ми« іки синтезують крохмаль і сахарозу, а в бульбах міститься інулін. У злаків 
Фрукгозиди звичайно концентруються в тих листках, що не містять крохма
лю і рослин, що мають високий вміст фруктозидів отримують гарний силос, 
німу що надлишок фруктози сприяє молочнокислому бродінню і припинен
ню процесів гниття.

ІІІхенін -  вуглевод, що міститься в багатьох мохів та лишайників, напри- 
юілд в ісландському моху, а також в багатьох вищих рослинах. На відміну від 
цічіюлози є не тільки структурною, а й запасною поживною речовиною і легко 
і їді її т і  іується ферментами ліхеназами, які дуже поширені серед рослин. Ліхе- 
ІІІІІ рі вчиняється в киплячій воді та утворює колоїдний розчин. Його молеку- 
нмрн.і маса становить 37 000. У деяких рослин запасними вуглеводами є інші 
ін їді »розчинні сахариди -  сахароза, глюкоза, фруктоза. Найчастіше зустріча- 

і іін її < лхароза (цукрові буряки, цукрова тростина, соковиті плоди тощо).
Мапани -  дуже поширені поліцукри. Вони містяться в оболонках плодів 

іпріхіїї, в насінні рожкового дерева та у багатьох водоростей.
Ічпактани  знайдені як запасні вуглеводи в насінні (в люцерні міститься 
і.ілактанів), в клітинних стінках і т.ін. До галактанів належить агар-агар, 

мічіи оіримують із багряної водорості альфенції. Агар-агар використовують 
днн ниютовлення середовищ, на яких вирощують мікроорганізми.

Пентозани -  поліцукри, які побудовані із залишків пентоз. Вони містять- 
і н її деревині, соломі, оболонках насінин, лишайниках, грибах і водоростях. 
М 11» і» линах пентозани представлені арабанами і ксиланами. Арабани міс

т и .  і її у вишневому клеї, буряці, насінні жита та пшениці. Ксилани містяться 
у ві'никій кількості в соломі злаків та деревині.

І.пмктани, манани та пентозани утворюють так звані геміцелюлози. Гемі- 
цініюиоіи це збірне поняття, що охоплює запасні поліцукри, які є відмінни

ми під целюлози, крохмалю, інуліну та ліхеніну. Хімічний склад речовин цієї 
ціупи досить неоднорідний і повністю не з'ясований. Ще менше відомо про 
і|ш|імені,ітивні перетворення геміцелюлоз.
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Включення білкової природи. У клітинах поряд з вуглеводами міс

тяться запасні поживні речовини білкового типу. Запасні білки порівняно з 
конституційними білками, які входять до складу живої цитоплазми і її струк

турних компонентів, мають меншу молекулярну масу і дещо інший амінокис
лотний склад. Найчастіше вони зустрічаються в клітинах у вигляді аморфних 
мас, дрібних зерняток або кристалоподібних утворень. Кристалізовані білки 

мають властивості кристалів і колоїдів одночасно, тому їх інколи називають 
кристалоїдами.

Білкові кристали містяться у клітинах багатьох рослин і мають форму 
правильних кристалічних утворень, але в деяких рослин вона не зовсім чіт
ка. У клітинах бульб картоплі кристалоїди лежать у поверхневих шарах, де 

вони мають форму правильного кубика.
Білкові кристали локалізовані безпосередньо в цитоплазмі, у клітинно

му соку або зрідка в ядрі наприклад у представників родини ранникових, 
для яких білкові кристали є характерною ознакою. Трапляються вони і в пе- 

роксисомах та пластидах наприклад у орхідних.
Найчастіше запасні білки містяться в клітинах у вигляді специфічних 

утворень -  білкових тіл або алейронових (протеїнових) зерен. Вони поширю 
ні в насінні, що містить багато білків, ліпідів та крохмалю, наприклад у рици 
ни, зернових культур тощо.

Алейронові зерна складаються з оболонки і аморфної білкової маси 
в якій зустрічаються три типи включень: глобоїди, кристалізований білої 
(кристалоїди), а також кристали оксалату кальцію (рис. 17). Глобоїди п е і 
важно сферичні і складаються з фітину -  кальцієво-магнієвої солі інозиттрі 
фосфорної кислоти. В одній алейроновій зернині буває один або кілька гл< 
боїдів. Включення в алейронових зернах є специфічними, за їхньою формої 
можна визначити видову належність рослин. Так, зерна з глобоїдами власті 
ві насінинам бобових, ендосперму злакових; зерна з глобоїдами і кристалі 
їдами характерні для насіння льону і рицини; зерна з кристалами оксалат} 

кальцію зустрічаються в насінні зонтичних і винограду. ]
Глобоїди є джерелом іонів магнію, кальцію і фосфору, що сприяють ро, 

чиненню білкових речовин. Вони містять багаті на енергію запасні речовині 
та найдефіцитніші елементи, які використовуються зародком при розвити 

та утворенні нових тканин.
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Утворення білкових тіл можна простежити під час розвитку насіння. Спо- 
•і.ііку в цитоплазмі клітин ендосперму спостерігається багато дрібненьких 
илкуолей із запасними білковими речовинами. Згодом, в міру достигання 
п,и Інин, концентрація білків зростає, вакуолі зневоднюються і перетворю- 
ипься на гранули білкової природи.

У зернівках злакових рослин алейронові зерна знаходяться в зовнішньо

му шарі ендосперму під плодовою оболонкою, утворюючи спеціалізований 
нмі'йроновий шар клітин, а в насінині бобових вони розташовані в клітинах 
• Ім мдолей серед крохмальних зерен.

Ліпіди (триацилгліцероли) належать до групи органічних сполук, які 

Н ' підкладаються про запас. Вони містяться в цитоплазмі рослинних клітин 
у ииі ляді безбарвних або жовтих кульок, які дуже заломлюють світло, зрідка 

іигрдих включень. Як протоплазматичні включення ліпіди відіграють роль 
іііііісфективнішої форми запасних поживних речовин в насінинах, спорах, 
мрпдках, меристематичних клітинах та в диференційованих клітинах, осо- 
пмиио в зимуючих органах рослин. У рослинах вони відкладаються переваж-

Ґіі і , 17. Алейронові зерна в клітинах ендосперму рицини:
І пінкові кристали; 2 -  аморфний білок матриксу алейронового зерна; 3 -  глобо- 
ІПі/ •/ ліпідні краплини
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но в рідкому стані і їх називають оліями. Залежно від кількості й співвідно
шення насичених і ненасичених жирних кислот їх поділяють на ті, що виси
хають (вони утворюють міцну еластичну плівку і тому використовуються для 

виготовлення лаків, фарб тощо) та ті, що не висихають.
У житті рослини запасні ліпіди є основними продуктами, що викорис- І 

товуються в процесах енергетичного обміну, особливо під час проростання 
насіння. Кількість ліпідів в насінні деяких рослин доходить до 67%, напри-1 
клад у насінні кокосової пальми. Багато їх в насінні соняшника, горіха, бавов
нику, льону, конопель, ріпаку, рижію та ін. 1

Ліпіди запасають всі рослини, хоча їх кількість і склад не однакові. У рос
лин помірних широт (льону, конопель, маку, соняшнику) накопичуються рід
кі олії, а у рослин тропіків, наприклад у насінні кокосової пальми, -  тверді 

(наприклад триацилгліцероли).
Олії відкладаються не тільки в плодах та насінні, а й у стеблі, коренях, 

бульбах, цибулинах та інших органах вищих рослин.
Інші включення. Крім речовин поживно-запасного призначення, в рос

линних клітинах часто зустрічаються сполуки, які є кінцевими продуктами 
метаболізму і не мають чітко визначених етапів наступних перетворень, 

Одна група таких речовин є твердими або рідкими хімічно інертними компо> 
нентами, які знаходяться в цитоплазмі, міжклітинниках тощо (кристалізовані 
солі кальцію, ефірні олії, смоли, каучук), інша -  водорозчинними (глікозиде 
алкалоїди, дубильні речовини) сполуками, які локалізовані у вакуолях. | 

Ефірні олії -  це сполуки вторинного синтезу в рослині. Вони леткі (легкі 
випаровуються), мають сильний запах і мають вигляд прозорих, злегка з | 
барвлених краплинок.

Ефірні олії властиві пахучим, так званим ефіроолійним рослинам і є сі 

ровиною для фармацевтичної, парфюмерної, легкої, харчової та інших гал) 
зей промисловості. Тонкі запахи ванілі, гвоздики, цитрусових, фіалки, конві 

лїї, м'яти, лаванди та інших рослин зумовлені наявністю ефірних олій, які мі 
тяться в спеціалізованих клітинах або в міжклітинниках. Наприклад аромі 
винограду зумовлений ефіром антранілової кислоти, запах яблук залежні 
від амілових ефірів мурашиної, оцтової, капронової та каприлової кислот, 
запах жасміну -  від індолу. Ментол -  основна складова частина ефірної оЯ 
м'яти, гераніол -  рози, а ліналоол -  коріандру та конвалії.
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Ефірні олії утворюються в залозистих волосках, лусочках, ефірних за
лозках.

За хімічним складом ефірні олії належать до терпеноїдних сполук. 
И основіїхньоїструктури лежить молекула ізопрену. Вони властиві рослинам 
І и іних систематичних груп. Найчастіше вони рідкі або напіврідкі, але можуть 
(руїи і твердими кристалічними речовинами, наприклад камфора. Ефірні олії 

шичайно скупчуються в спеціальних клітинах, але трапляються подекуди і в 
ічіпинах, для яких секреція цих речовин не властива.

Смоли. Ці речовини, як і ефірні олії, належать до терпеноїдів. Вони ха
рактеризуються високою в'язкістю, а також специфічним запахом. Основну 
м.н у складають смоляні кислоти. У метаболізмі рослин вони не відіграють 
її іогноїролі, бо є кінцевими продуктами життєдіяльності.

Смоли не розчиняються у воді, добре розчиняються у спирті, ефірі та 
іц і ' іо н і .  Залежно від походження їх поділяють на групи. Велике практичне 
   має живиця хвойних рослин, з якої під час відгонки добувають ски
пидар, після чого залишається тверда смола -  каніфоль. З каніфолі виготов

и ти  п. сургуч, лаки, нею натирають струни. Викопною смолою рослинного 
Ііииодження є бурштин.

бальзам ам и називають напіврідкі виділення, які містять поряд з ефір
ними оліями смоли, наприклад живиця хвойних дерев.

Іпільзами утворюються під час поранення рослин, укусів комахами тощо 
І, имі мирно, виконують захисну функцію.

Каучук та гута . Каучук -  високополімерна сполука терпеноїдної при
роди Нін синтезується лише в каучуконосних рослинах. Ці рослини містять 
Молочний сік -  латекс. На повітрі латекс висихає, полімеризується і перетво
рив 11.1 н на еластичну гумоподібну масу.

Каучук утворюється лише у дводольних рослин; у спорових, голонасін
нії« пі однодольних рослин його не виявлено. Він може синтезуватись у різ
ни« ч,л іинах рослин: в корені, стеблі та в листках.

Іиповий каучуконос -  тропічне дерево гевея. Одно дерево гевеї дає 
їй рік під 0,7 до 3,4 кг каучуку.

ІІІді їмо до 2000 видів рослин, які містять каучук, із яких близько 500 мож- 
Нй ииіміристовувати для отримання каучуку. Значну кількість каучуку вияв- 
ййію и коренях кок-сагизу і тау-сагизу.
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Гута, як і каучук, -  високополімерний вуглеводень, однак складається 

з меншої кількості залишків ізопрену. Багато її накопичують тканини тропіч

ної рослини евкомії, а також бересклета бородавчастого.
Каучук і гута утворюються в спеціальних молочних судинах (молочни

ках), що складаються з довгих розгалужених клітин, сітчастої структури, що 
пронизує всі органи рослин. Саме тому, пошкодження якогось органа при

зводить до тривалого витікання вмісту молочників.
Кристалічні включення клітин. У багатьох рослин є тверді включен

ня, серед яких найпоширенішими є нерозчинні кристалізовані-солі кальцію, 
особливо оксалат кальиію. Ці солі утворюються внаслідок обміну речовин і 
можуть відкладатись у великій кількості. Є кілька думок щодо походження і 
ролі кристалічного оксалату кальцію в клітинах.

Згідно з першою, оксалат кальцію є продуктом нейтралізації іонами 
кальцію надлишкової кількості щавлевої кислоти, яка утворюється в процесі 
дихання і є токсичною для клітини. Утворення водонерозчинної кальцієвої 
солі цієї кислоти (оксалату кальцію) нейтралізує ї ї  токсичну дію і виключає з 
подальшого метаболізму.

На думку інших дослідників, навпаки, утворення оксалату кальцію є ре* 
зультатом нейтралізації органічними кислотами надлишку іонів кальцію, які 
у підвищеній кількості теж шкідливі для клітини.

Крім того, оксалат кальцію в живих клітинах може відкладатися про за 
пас, який потім, розчиняючись, використовується рослиною в процесі обмі 
ну. Так, зокрема, у плодах цитрусових, паренхімі кори, деревині деяких рос 
лин або в клітинах складноцвітих оксалат кальцію періодично розчиняється 

і бере участь в обміні речовин.
Крім того, виявлена певна залежність між динамікою кристалічного оксі 

лату і крохмалоутворенням в плодових культурах, а також між сезоннимі 
змінами кількості оксалату кальцію і рівнем підготовки рослин до зимівлі, я

Звичайно у багаторічних рослин основна кількість оксалату кальцію ні 
копичується в старих листках. Тому, коли вони відмирають і опадають, ра 
лина звільняється від цього баласту. Однак ті кристалічні включення, щ 
утворюються в життєдіяльних клітинах кори стебел, коренів, бруньок  ̂
листків, можуть розчинятися або перекристалізовуватися, що свідчить пр 
їхню метаболічну активність. Певне співвідношення між іонами кальцію
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калію в цитоплазмі визначає її  фізико-хімічні властивості. Зважаючи на це, 
и їх танній час за кристалічними включеннями оксалату кальцію визначаєть- 

і н роль досить активних клітинних метаболітів і резервних речовин. Таким 
чином, питання фізіологічної ролі кристалічних форм оксалату кальцію в 
І їїм линних тканинах остаточно не з'ясовано.

У різних видів рослин зустрічаються як вільна щавлева кислота, так і 
мльцієва сіль, нерозчинна у воді. Багато оксалату кальцію є в корі різних 
І її м л и н ів  старіючих органах та частинах рослинного організму. Так, у кліти
нах кори гіркого каштана, яблунь, горобини, кількість кристалічного оксала- 
іу кальцію може досягати 2-3%.

Оксалат кальцію у воді і органічних кислотах не розчиняється, у міне
ральних кислотах -  розчиняється без виділення вуглекислого газу. Він не 

уншрюється у синьозелених та діатомових водоростей, а також у мохів та 
дічжих представників насінних рослин. Рослини, в яких не утворюються 
к| іиі іали оксалату кальцію, належать до кальцієфобних, наприклад злакові, 
ліпним, хвойні та мохи. Рослини, в яких звичайно утворюються такі кристали, 
КалііЦІєфіли (більшість дводольних).

Кристали оксалату кальцію утворюються переважно в вакуолях, де й 
підкладаються у вигляді кристалів різної форми (рис. 18). Найчастіше спосте-

А іі ІН. Кристали:
§ '(  от алату кальцію (а, б -  поодинокі та хрестоподібні кристали; в -  рафіди; 
І  Л/ IV ш); д -  карбонату кальцію
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рігаються поодинокі кристали, наприклад, у бегоній. У багатьох рослин окса* 
лат кальцію, сполучаючись з трьома молекулами води, утворює кристали 
у формі октаедрів та призм. У них, в результаті зростання окремих крисіалів( 

утворюються друзи.

В деяких випадках можна штучно викликати утворення кристалічних 
включень, причому у таких рослин, які ніколи не утворюють їх у звичайних 

умовах (елодея, деякі мохи). За даними ПА.Надсона і Е.Я.Рохліної, опро 
мінення цих рослин ультрафіолетовими променями спричинює швидке 
утворення в клітинах листків великої кількості кристалів оксалату кальцію 
В інших рослинах оксалат кальцію кристалізується, сполучаючись з однією 
молекулою води. В результаті утворюються кристали, які мають форму до 
вгих тонких голок.Такі голки, які називаються рафідами, лежать в клітинах 
пучком. Пучки рафід часто зустрічаються в клітинах листка ряски малої, трМ 
десканції, конвалії та інших рослин. Інколи зустрічаються гігантські голкопці 
дібні поодинокі кристали -  стилоїди, наприклад в листках агави, півників 
садових тощо. В цьому випадку кристалоносні клітини мають значно білів 
ші розміри, ніж сусідні. У деяких рослин, наприклад у кактусових, о к с а л я  
кальцію утворює сферокристали кулястої форми. У клітинах деяких оргв 
нів родини пасльонових трапляється кристалічний пісок, що складається® 
дрібних кристалів, які щільно прилягають один до одного. Форму цих крив 

талів визначити важко. І
У рицини, керрії японської та інших рослин є „розанівські" кристаШ  

названі так на честь ботаніка С.М.Розанова, який їх відкрив. Ці кристалічЯ 
утворення оточені твердою целюлозною капсулою, яка перемичками С ІВ  
лучається з клітинною стінкою. І

Кристалічні включення оксалату не мають чітко визначеного місця Я  
калізації. Найхарактернішим є рівномірне розташування кристалоноснЯ 
клітин -  в листках, паренхімі кори, плодах. В окремих випадках виявляю тьЯ 
цілі кристалоносні зони -  в основі листкових слідів, в кристалоносній п а р Я  
хімі стебел, навколо флоемних елементів стебел деревних рослин, в о с н Я  

бруньок тощо. ■
У покривних тканинах деяких рослин зустрічаються так звані ц и с т Я  

ти, аморфні гроноподібні утворення карбонатної солі кальцію (рис. 1 9 ) .Т Я  
цистоліта формується вп'ячуванням у порожнину клітини остінки та ї ї  з р Я
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ыннямза рахунок відкладання СаСОз'
ІміПина, в якій утворюється цистоліт, 
* и і моїми розмірами більша, ніж інші.

Цистоліти зустрічаються в кліти
ні- епідерми лише деяких філогене- 

нічно споріднених родин -  тутових, 
і*і и їїіинних та коноплевих.

V клітинах рослин утворюються 
ІйКпж кристали іншої хімічної при- 
(іііди виннокислий кальцій (у по-
Мннклому листі винограду), сульфат

ммі.цію у деяких водоростей, а та- Рис 19 гроноподібний цистоліт фі-

Клітинна стінка. Клітинна стінка є продуктом діяльності цитоплазма- 
(ИЧіниіі вмісту. Вона властива клітинам майже всіх органів і тканин вищих 

|мі мин Пише статеві клітини рослин та деякі нижчі рослини не мають клі- 
ІИМіїні с і інки. Наявність сформованої клітинної стінки -  характерна ознака, 
|||н міді іі іняє клітини рослин від клітин тваринних організмів.

Mu/юда клітинна стінка ніжна, тонка і має вигляд прозорої плівки. Вона 
іиміідііі ївся з речовин, що у воді не розчиняються, а лише набрякають, 
|Йи|ііі,цпчи при цьому впорядковану внутрішню структуру. Клітинні стінки 

(Нічім не мірою визначають форму клітин, тип та структуру тканин. Вони за- 
ІИні'іі"іі> живий вміст клітини від безпосереднього контакту із факторами 
ДіІИІммії, і засобом з'єднання, зрощення клітин між собою у тканинні комп- 
Цркі и міцелярно-фібрилярна структура стінки забезпечує можливість пере- 
НМімиї и ні по ній води із розчиненими речовинами; ця структура забезпечує 

■ptliynMiy здатність клітинної стінки, тобто здатність утримувати, подібно 

/0  Іуіши, моду і розчини поживних речовин; компоненти стінки за певних 
■ I I I  Мпжуть розчинятися і ставати поживними речовинами для клітинно- 

Ц  «МІІ іу мри проростанні або голодуванні; пектиново-целюлозна основа 
ІЙЙИНііик і іінок здатна ефективно сорбувати вологу не тільки з ґрунту, а й 

■вйміїїіиіі повітря (наприклад, кактусові); підвищують міцність та захисні

»нж икмючення аморфного діоксиду 
Щіммнііо, особливо у злакових рос- 
мин

куса (Ficus elastica):
1 -  тришарова епідерма; 2 -  палісадна 
паренхіма; 3 -  цистоліт
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властивості клітини в результаті процесів мінералізації, лігніфікації, просо

чення суберином тощо.
Клітинна стінка, подібно футляру, вкриває та надає певної форми рідко

му плазматичному вмісту рослинних клітин, одночасно надаючи певної жор
сткості рослинним тканинам та органам. Властива стінці певна жорсткість та 
пластичність зумовлюють протидію осмотичному тискові з боку внутрішньо

го вмісту клітини.
Хімічний склад клітинних стінок. Клітинна стінка побудована в осно

вному з полісахаридів, найважливішими з яких є целюлоза (клітковина), ге-] 

міцелюлоза і пектинові речовини.
Основним структурним компонентом клітинної стінки є целюлоза -  ХІ

МІЧНО стійка речовина, яка може зберігатися тисячоліттями без змін. Це 

люлоза не розчиняється у багатьох кислотах і лугах. У природних умовах] 
целюлозу руйнують деякі мікроорганізми і гриби, які виділяють спеціальні] 

ферменти -  целюлази.
Фізико-хімічні та фізико-механічні властивості целюлози в різних напри 

мах клітини неоднакові. Ця властивість називається анізотропією. Прикла| 
цієї властивості можна розглянути на явищі набубнявіння. Мікроскопія* 

кулька із целюлози після набубнявіння у воді перетворилась би не на кульк| 
більшого розміру, а на еліпсоїд.

Наприклад, розмір волокон льону після набухання у воді збільшується] 
довжину приблизно на 0,1%, а поперечний -  на 20%.

ь Целюлоза -  це лінійний нерозгалужений полімер із молекул В-| 
глюкози, з'єднаних глікозидними 13-1,4-зв'язками. Молекулярна маса мол 
кули целюлози досягає 2-106. Ці полімерні молекули об'єднуються в тоненії 
пучки, утворюючи мікрофібрили.

Певна кількість мікрофібрил, в свою чергу, теж об'єднується за рахун 
ковалентних та водневих зв'язків і утворюють волокнисті структури виЦ 

го порядку -  макрофібрили. Мікро- і макрофібрили -  основні конструкти 
одиниці клітинної стінки (рис. 20). їх просторове положення і розташуваН 
в клітинній стінці досить впорядковане. Вони утворюють міцний та еласі1 
ний сітчастий каркас, який занурений у аморфний матрикс.

Матрикс клітинної стінки являє собою насичений водою пластичн 
гель складної суміші матричних полісахаридів, які належать до геміцелюл
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I'm JO. Клітинна стінка:
І і і'/>единна пластинка; 2 -  пора; 3 -  вторинна стінка; 4 -  первинна стінка; 5 -  
»»■»ірофібрила; б -  мікрофібрила; 7 -  міцела; 8 -  молекула целюлози; 9 -  фрагмент 
річиїтки молекули целюлози

мнніиііопих речовин. До складу матриксу можуть входити специфічні інкрус 

іутчі речовини -  лігнін, суберин та інші.

* Ісміцелюлози (напівцелюлози) -  полісахаридні речовини, основою  яких є

її»' і шишки глюкози, як у целюлози, а 

Пінні" іексоз -  манози, галактози та за- 

нмніі'И н гн тоз-араб інозита  ксилози.

ір м іц є л ю л о з и  мають меншу мо- 

ЙПНуинрну масу, ніж целюлоза, швид

ше р. і ти.і даються ферментами бак- 

(*|ііи ірибів, слимаків. Ці сполуки 

МИжун- накопичуватись у клітинних 

ІЦиНнін .їх і розчинятися, виконую- 

■ I  рипі, і,щасної пож ивної речовини

•И"
■  Дії м ім іч н и х  сполук вони не такі 

^ИЙИІ "г  целюлоза. У  процесі гідро- 

Н в  і  ииі ногами з геміцелюлоз утво- 

РШкпі и ІЄКСОЗИ і пентози.

ІІІнціШ іноаі речовини  -  складні по- 

і^ІІНрНД ІІ що утворюються в резуль- Рис.21. Геміцелюлози в кірці каркасу



І

таті полімеризації галактуронової кислоти і рамнози. Молекули мають вигляД| 
нерозгалуженого ланцюжка, характеризуються високою гідрофільністю.

Часто ланцюжки пектинів з'єднані між собою атомами двовалентних м* 
талів -  кальцію або магнію, утворюючи кальцієві або магнієві солі -  пектатШ 

•  Пектини щільно з'єднують між собою клітинні стінки, складаючи осної 

вну масу міжклітинної речовини (серединної пластинки) та первинної стінкИІ 
Багато пектинів у плодах яблук, слив, айви та інших рослин з родини розої 
цвітих. Бродіння пектинових речовин має важливе значення при біологічні^ 
обробці волокнистих стебел конопель, льону та інших прядивних рослим 
Для цього їх мочать у воді. Під дією ферментів пектинові речовини в них руЯ 
нуються і волокна, відокремлюючись від костриці та одне від одного, стаюті 
придатними для прядива.

У рослинах пектинові речовини можуть перебувати у вигляді нерозчин 
ного протопектину, що переходить у розчинну форму під дією кислот і фея 

менту протопектинази. При наявності кислоти та цукру пектини утворююі 
гелі. Цю властивість широко використовують в кондитерському виробницті 

під час виготовлення желе, джему, мармеладу, пастили та ін. Тепер пектиної 
речовини використовують як засіб видалення з організму радіонуклідів І  
іонів важких металів, для профілактики отруєнь.
*  До складу матрикса молодих клітинних стінок, крім полісахаридів ви..... - ... ...—     ,     . .  —

дить структурний білок екстенсин, молекули якого ефективно з'єднують* 
з різними компонентами стінки, додатково скріплюючи між собою мікр 
фібрили целюлози і полісахариди матрикса. Екстенсин -  глікопротеїд, якИ 
містить до 90% всього оксипроліну клітини і відіграє важливу роль при р( 
тягуванні клітинної стінки.

До складу матрикса клітинної стінки входять специфічні вуг/1 

водзв'язуючі білки -  лектини, що забезпечують пізнавання і взаємодії м!| 
різними клітинами, захищають від інфекцій, виконують рецепторні ф унт 

У клітинних стінках дводольних рослин містяться високомолекулярні б 
ки, які інгібують ендополігалактуронази грибів-патогенів. В клітинній стін 

виявлено ферменти синтезу целюлози, а також білкові гранули діаметре 
до 8 нм, які розташовані на зовнішній поверхні плазмалеми і глибше -  в д 

триксі первинної стінки. Загальновідомо, що основний матеріал для ф< 
мування клітинної стінки синтезується протопластом і постачається чер



11' і диміосоми АГ, проте не виключена також участь виявлених ферментів 

и («иному синтезі.
і иі н'ма взаємопов'язаних між собою міжфібрилярних просторів клі- 

иінни- і гінок утворює апопласт  подібно до того, як протопласти клітин 
мЛ і днуються в єдину систему -  симпласт.

Ушорення клітинної стінки. Меристематичні клітини, з яких утворю- 
(НІІІІ и дорослі клітини рослин, вже вкриті стінкою. Тому при їхньому поділі 
КМІІИНН.І і іінка утворюється лише у площині поділу у вигляді тонкої плівки, 
Им |ні шіиряючись, з'єднується з бічними стінками і згодом стає подібною 
^н і Ннок материнської клітини, починає рости в площині і в товщину.

Гпірі іняють первинну, вторинну та третинну клітинні стінки, які відріз
ним .п.. и між собою хімічним складом та фізичними властивостями.

ІІс/шинна стінка характерна для молодих ростучих клітин. Вона тон
ни мітн гична, може розтягуватися і не перешкоджає розростанню клітини. 
фц| щупання її відбувається на стадії телофази одночасно з утворенням но- 
ЙИ* дочірніх клітин.

/їдкіринна стінка товстіша, багатошарова, має високі механічні показ- 
ИНиі майже не здатна до розтягування. її утворення супроводжує процес 

Діі>|" річіціації клітин. Вторинна стінка, як і первинна, формується життєді- 
 ............ і нашаровується зсередини на первинну стінку.

Іргтинна стінка формується на внутрішній поверхні вторинної стінки, 
Ми» іичначну товщину і відрізняється тим, що зберігає незмінною свою це- 

  V о< нову і не піддається хімічним видозмінам.
Перлинна клітинна стінка дуже тонка -0,1-0,5 мкм. До її  складу входять 

ЦйНМііііл (5 15%), геміцелюлози (до 30%), пектини (до 5%), білки (5-10%) 
(йндк (гі() 90%).

г.иііинна стінка формується під час поділу між двома ядрами, які тільки 
уіиорнлис я, у вигляді чітко оформленої цитоплазматичної структури в еква- 
|Н|іііімі.іііи  частині веретена поділу (рис. 22).

V і кінній телофазі між двома дочірніми ядрами формується циліндрич
на і ні ідм.і волокон -  фрагмопласт  (рис. 23). Волокна фрагмопласта скла- 
Ййіиіі.і м і мікротрубочок. У центрі фрагмопласта на екваторі між дочірніми 
МІІйми накопичуються пухирці апарату Гольджі, які містять пектинові ре- 
НННинії Нони зливаються одне з одним і дають початок клітинній пластинці,

71



а їхні мембрани беруть участь у побудові плазмалем з обох боків пластин* 
ки. Клітинна пластинка закладається у вигляді диска, підвішеного у фрагмо* ] 
пласті. Ймовірно, що волокна фрагмопласта контролюють напрямок руху 
пухирців апарату Гольджі. Клітинна пластинка росте відцентрово у напрямку 
до стінок материнської клітини за рахунок включення в неї полісахариді! ] 

нових пухирців Гольджі. Клітинна пластинка має напіврідку консистенцію, \ 
складається з аморфного протопектину та пектатів магнію та кальцію. МІЖ( 
пухирцями, що зливаються, залишаються, тяжі ендоплазматичної сітки, які і 
згодом забезпечують безпосередній контакт протопластів двох дочірніх клІ< 
тин, утворюючи систему плазмодесм, що пронизують клітинну стінку. Фрап 
мопласт, який розширюється, поступово набуває форми бочечки і дає змогу | 
клітинній пластинці рости латерально, доки вона не з'єднається зі стінками 
материнської клітини. Фрагмопласт зникає, дві дочірні клітини відділяються

Рис. 22. Переросподіл трубочок протягом мітотичного циклу та під ч | 
утворення клітинноїстінки:
1 -  інтерфаза; 2 -  підготока до поділу; 3 -  метафаза; 4 -  телофаза; 5,6 -  цитокін4



h n  > і Утворення клітинної пластинки між двома новоутворюваними клі
тинами н телофазі:
І іііш/шт Гольджі; 2 -  плазмодесма; 3 -  ділянка ендоплазматичного ретикулума;
І  мінрптрубочки; 5 -  пухирці апарату Гольджі; 6 -  фрагмопласт. Стрілка вказує 
ИШЦііімок формування клітинної пластинки

Ціннішії протопласт відкладає на клітинну пластинку свою первинну клітин
ну • пику Клітинна пластинка перетворюється на серединну пластинку.

їм мій краї клітинної пластинки 
jjitHlitliHI. основних клітинних стінок,
Ш  Ниноуіиорені клітини виявляють- 
Ні ^ініділі'ними так званою середин- 

цни> ни.к іинкою майбутньої попе- 
в§М іИН І ІІІІИ Н Н О Ї стінки. З цього мо- 

Н |Н іу  пл.н іинка розпочинає потов- 
ЦуИ'НИ' і. і.і рахунок осідання на неї 
jH fl"-  Ьпкін нових пухирців Гольджі 
ЦіИ» ''П. Іак, шляхом нашарування 
І^ Н ііік іуи.шня) серединна пластин- 

Н ) і і ( іп >  боків вкривається новими 
В У ж и и и м и  шарами, які вже містять 
H tyty im y І.іку структуру називають 

НУіІНмі ми стінкою.

, Ннмчі.і і дочірніх клітин формує 

ІІІІІІІИ І іу  клітинну стінку. В мі-

Рис. 24. Схема секреції полісахаридів 
клітинної стінки:
1 -  гранулярний ендоплазматичний 
ретикулум; 2 -  пухирець Гольджі; 3 -  мі- 
кротрубочка; 4 -  диктіосома
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кроскопі ці дві суміжні стінки мають вигляд однорідної структури, хоча на 
справді вона є багатошаровою, утвореною первинними стінками, між якими 
знаходиться прошарок серединної пластинки. Все це тришарове утворення 
є продуктом злиття пухирців апарату Гольджі і з хімічної точки зору є ізо« 
тропним гелем із геміцелюлоз і пектинових речовин або їхніх кальцієвих 
магнієвих солей. Ця аморфна і пластична маса гідратованих полісахаридів ( 

матриксом первинної клітинної стінки.
Тільки після остаточного формування матрикса первинної стінки у її вн 

трішніх шарах з'являються поодинокі мікрофібрили целюлози, що надаю 
стінці певної форми, еластичності, механічної міцності і оптичної анізотрої 
ності (неоднорідності). Подальший ріст і ускладнення структури стінки здії 
снюються за участю целюлози, яка послідовно нашаровується на первині 
стінку . У синтезі целюлозних фібрил бере участь вже плазмалема клітини, 
апарат Гольджі -  переважно в утворенні пластичного матрикса стінки, 
крема, на плазмалемі виявлені целюлозосинтезуючі комплекси, які, очеві 

но, переміщуються в площині мембрани і залишають після себе сформоваї 
і відповідно орієнтовані мікрофібрили целюлози з необхідним просторові 
розташуванням кристалічних зон.

Доведено також, що напрямок мікротрубочок співпадає з напрямкі 
елементарних мікрофібрил целюлози, які включаються в матрикс клітин 
стінки зовні від плазмалеми. Не виключено, що мікротрубочки визнача 
також тип та архітектоніку майбутнього розташування целюлозних фібри, 
стінках клітин у процесі їхньої функціональної спеціалізації. Це ствердж; 
ся також тим, що мікротрубочки розташовуються по колу саме в тих місі 
майбутніх елементів ксилеми, де згодом будуть сформовані кільцеві або 
ральні потовщення. Вартий уваги і сам процес прогресивного потовщеі 
клітинної стінки. Розроблено концепцію про гелікоїдну текстуру целюлозі 
мікрофібрил в стінці, згідно з якою фібрили вкладаються по спіралі у вип 
вузьких смужок, кожна з яких зміщена відносно суміжної на невеликий 

в результаті чого створюється ефект спіралізації шарів.
Менш досліджений процес сполучення нових клітинних стінок із рані 

утвореними.
На перших стадіях розвитку нової клітинної стінки міжклітинний Щ| 

серединна пластинка не може безпосередньо злитися з серединною
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іинкою дорослих сусідніх клітин, бо цьому заважають нашарування пер- 

минних та вторинних стінок. Як показали анатомічні дослідження, в ділянці 
і 'Нітакту розривається і розчиняється первинна стінка і новий міжклітинний 
шир може з'єднатися з міжклітинним шаром сусідніх клітин. В цьому місці 
»/(«•більшого утворюється міжклітинник.

Цей процес можливий в тканинах, клітини яких відносно молоді або 
умюрюються з невеликим інтервалом, коли клітинна стінка не встигає на- 
Оу і и великої товщини.

И результаті всіх цих процесів серединна пластинка (міжклітинна речо
вина) оточує всю поверхню як молодих, так і клітин з потовщеними стінками. 
Ним,і досить тонка і довго може зберігати свою пектинову природу. Однак 
під ч.іс здерев'яніння клітинних стінок пектиновий матрикс інтенсивно імп- 
|ІІН ну« гься лігніном.

І Ісрвинна стінка, що прилягає до міжклітинної речовини, має певну кіль- 
ВІ« п. іщлюлозних фібрил, які виконують роль своєрідного арматурного кар- 
м« в, проміжки якого виповнені матриксом. Характерною особливістю пер
винної стінки є ї ї  обмежений ріст в товщину, хоча їй властива здатність енер- 
ІІИїнпо росту в довжину. Наприклад, у кореневих волосків, пилкових трубок, 
Шіиминтів провідних та механічних тканин. В деяких випадках збільшення 
цни’і ини досягає 20000 разів порівняно з розмірами меристематичних клі- 
ініі І.«ким чином, первинна клітинна стінка є власне першою оболонкою, 
ІМ  утпрю ється в новій клітині. Для багатьох груп клітин вона залишається 
Цммінною впродовж всього життя (меристеми, коленхіма, мезофіл листка, 
|Н|І»'ІІі'ІІІ волоски, м'якуш соковитих плодів та ін.).

11« і шинна клітинна стінка ще з моменту її формування пронизана плаз- 
Ц|Иві мами. Вона може змінювати товщину в різні періоди року за рахунок 
і«» ііч нк н о розчинення або додаткового відкладання основних компонентів 

■КМ ІЙИЮ ІИ, пектину і особливо геміцелюлоз.
І Іі<| шинні шари стінки суміжних клітин прилягають одна до одної і скле- 

Цніш И міжклітинною речовиною.
Міжклітинна речовина розчиняється в хромовій кислоті, нагрітій суміші 

| |Н ііін і і и< лоти з бертолетовою сіллю, у розбавленій сірчаній кислоті. Вона 
і вичиняється під дією ферментів пектиназ при достиганні плодів, 

^ЙИїдіиміа маса клітин перетворюється на пухкий м'якуш (перезрілі яблука,
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кав^ни' ГЛІД' шипшина). Процес роз'єднання клітин після розчинення міжклі_ 
ТИН(ної речовини, називають мацерацією.

Вторинна стінка. Вторинна клітинна стінка формується після того, яі  ̂

клітина досягне своєї остаточної форми і розмірів, бо шари вторинної стінку 
не удатні до росту в довжину та поперечного розтягування.

Мікроскопічними та електронно-м ікроскопічними дослідженнями ДС* 

ведіено, що вторинна клітинна стінка утворюється завжди способом  апозицї,- 

тобто  шляхом поступового ступінчастого накладання на первинну стінку аб<^ 

на ран іш е відкладені шари вторинної стінки нових порцій пектинів, гем іц^ 

лю/іоз і целюлози, які продукуються поки ще життєдіяльним протопластоц  

Завдяки цьому вторинна клітинна стінка на поперечному зрізі часто має кок^ 

центричну шаруватість.

Вторинна клітинна стінка значно товстіша за первинну, щільніша і ма  ̂
шаруватість. У ній переважає целюлоза -  від 40-50% до 90-98% Гзменшуєт^ 
ся [Кількість води. В матриксі з'являються різні включення -  лігнін, субери*. 
ку-дин, воски тощо. Цим досягається значна міцність і твердість вторинну 

стіінки, вона втрачає еластичність, а клітина -  здатність до подальшого рост-
.  .  лГоловний компонент жорсткої стінки -  лігнін, якии скріплює целюлозні в̂ - 

ло <̂на і утримує їх в певному місці. Суберин в поєднанні з воском спричиню* 
окррковіння клітинної стінки, що знижує її проникність. Кутин формує кут1 
Кудярний шар назовні стінки, завдяки чому вона стає майже непроникною^

Після досягнення необхідної товщини вторинної стінки життєдіяльніс> 
протопласта припиняється, він зникає з клітинної порожнини, резервується 
Су/иіжними живими клітинами, а порожнина заповнюється водою або по^ 
Т р Я М .

У сформованій вторинній стінці можна виділити три концентричні^ 
ш^ри-зони: зовнішній, що безпосередньо прилягає до первинної стінки, 
радній, найбільш товстий шар, та внутрішній, що межує з клітинною порс*3 
НІ,іною і часто відрізняється структурою та властивостями від двох попе^ 
дріх (рис. 25). Деякі дослідники вважають, що цей внутрішній шар к л іти н у  
стінки завдяки його властивостям варто виділити окремо і називати тр етій  
нрю стінкою.

Товщина третинних шарів клітинної стінки незначна. Вони відкладаю^ 
ср на всій внутрішній поверхні клітини, заходячи в канали пор, і поширюю*
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ьними ділянками вторинного 

. Третинний шар відрізняється 
оринного, а ще більше від пер- 

рго  тим, що зберігає свою це- 
зну природу навіть при таких 
них хімічних змінах стінки, як 
?в'яніння і окорковіння. У дея- 
войних цей шар відкладається 

ями і вузькими смужками, поміт- 
в мікроскопі у вигляді спіраль

нії.
тже, для первинних клітинних 

характерні менша кількість і 
ірядковане розташування це- 
іних фібрил. У вторинних клі- 
х стінках вони розташовані по- 
ііо, більш щільно і правильніше 
ювані, а міжфібрилярний про- 
меншується. У кожному з шарів напрямок мікрофібрил целюлози пер- 
кулярний до попереднього, так що утворюється подібна до фанери 
іура клітинних стінок.
Іст клітинної стінки. У процесі перетворення дрібних меристематич- 

пітин у спеціалізовані клітини диференційованих тканин клітинні стін- 
е розтягуються. При цьому первинна стінка зберігає майже без зміни 

попередню товщину. Вважають, що первинна клітинна стінка росте 
им інтусусцепції ще з моменту її  формування -  вторгненням (входжен- 
ових порцій пектинових речовин і целюлозних фібрил в проміжки між 
нуючими структурними елементами стінки. Велике значення в процесі 
первинної клітинної стінки маєтургорний стан клітини, завдяки якому 
ається її розтягування. Структурні целюлозні елементи при цьому від- 
гься один від одного і між ними заходять нові. Основну роль в цьому 
сі відіграють пухирці апарату Гольджі, які виділяють свій внутрішній 

простір між плазмалемою і клітинною стінкою, а звільнені мембрани 
ців вбудовуються в плазмалему, що теж розтягується.

Рис. 25. Тришарова вт оринна стін
ка рослинної клітини:
О -  серединна пластинка; І -  первинна 
стінка; II -вторинна стінка, яка скла
дається з трьох шарів Б і, 52 та Б3; 
III -  третинна стінкс
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Таким чином в цій операції досягаються відразу дві мети: доставляється 
матрикс для клітинної стінки, що розтягується, і одночасно забезпечується 
збільшення поверхні плазмалеми. Ці процеси ідуть не по всій поверхні клі
тини, а лише в певних ділянках, тому такий тип наростання стінки називають 

мозаїчним.
Локальність росту клітинної стінки шляхом інтусусцепщї  особливо чіт

ко проявляється в тих клітинах, які істотно подовжуються за рахунок саме 
активного росту на одному з кінців. Такий апікальний тип росту клітинної 
стінки виявлено у кореневих волосках, пилкових трубках тощо.

У тому ж випадку, якщо клітина припинила ріст у довжину, в ній роз
починаються певні видозміни стінок, зокрема вторинне потовщення їх. Це 
відбувається шляхом опозиції- поступового нашарування матриксного і це-1 
люлозного матеріалу на сформовану і стабілізовану за розміром стінку, по- ] 
передньо утворену при розтяганні шляхом інтусусцепції.

Якщо стінка в товщину росте нашаруванням, то внаслідок цього змен-] 
шується порожнина клітини. Від того, як відбувається ріст, залежить форма 

клітин тканини.
Внаслідок такого послідовного розростання клітинної стінки з цитоплаз-] 

ми утворюються первинні зовнішні шари, за ними -  вторинні, а далі внутріш-] 

ні -  третинні.
Ріст клітинної стінки щільно пов'язаний з ростом клітини. Стінка молодої 

клітини має однакову товщину, рівну і гладеньку поверхню. Стінка дорослої 
клітини потовщена нерівномірно, причому таке потовщення має в основне 
му механічне значення. Коли стінка розростається рівномірно, утворюютьс 
клітини округлої форми, при нерівномірному розростанні утворюються клі-і 
тини різної форми: зірчасті, видовжені та ін.

Потовщення клітинної стінки. Вторинна стінка досить часто відкла*| 
дається не суцільним безперервним шаром, а у вигляді потовщень різного] 
типу: спіраль різної крутизни і частоти витків, подвійна спіраль, кільця та] 
сітка. Залежно від цього розрізняють такі типи потовщень клітинної стінки: 
кільчасті, спіральні, сітчасті, драбинчасті та ін. Є також проміжні типи потов 
щень: кільчасто-спіральний або спірально-кільчастий. Спіральні, кільчасті^ 
сітчасті та пористі потовщення особливо характерні для найпоширеніших 
ксилемних елементів -  судин.
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Різні типи потовщення клітинної стінки відповідають певним етапам он
тогенезу рослини. Так, спіральні та кільчасті судини характерні для ранніх 
фаз розвитку, коли орган ще росте. Дуже потовщені судини під час росту 
перешкоджали б розтягуванню органа в довжину, а кільчасті і спіральні по
товщення не протидіють його видовженню. При цьому провідні елементи не 
ідавлюються, а ділянки клітинної стінки між кільцями або спіральними по- 
ювщеннями частково зберігають здатність до видовження. Коли ріст органа 
її довжину закінчується, кільчасті і спіральні судини доповнюються значно 
міцнішими сітчастими, драбинчастими і пористими потовщеннями.

У деяких клітинах вторинна стінка утворює численні вирости у бік прото
пласта -  протуберанці, які утворюють у клітинних стінках складний лабіринт. 
У результаті утворюється велика поверхня клітинної оболонки. Така будова 
і іінки характерна клітинам, які транспортують мінеральні й органічні речо
вини. Часто лабіринт утворюється не на всій внутрішній поверхні клітини, 
і і одного її  боку, де активніше відбувається транспортування речовин.

Особливим типом потовщення клітинної стінки є утворення цистолітів -  
с поєрідних гроноподібних виростів стінки у внутрішню порожнину клітини.

Основою цистоліта є целюлоза з пектиновими речовинами, які просо
чені карбонатом кальцію або оксидом кремнію (IV). Утворення цистолітів 
пов'язане з особливостями обміну речовин і мінерального живлення, як це 
і постерігається при утворенні кристалічних включень в рослинних клітинах. 
Це все внутрішні потовщення клітинної стінки.

Розрізняють ще і зовнішні потовщення, які бувають на поверхні стінки 
клітини, не з'єднані або частково з'єднані з іншими клітинами. Такі потов
щення бувають, зокрема, на клітинній стінці пилкових зерен у вигляді гачеч
ків, шипиків, сітки, на зовнішніх стінках клітин епідерми тощо.

Різноманіття потовщень клітинних стінок пояснюють, по-перше, від
мінностями умов формування клітин в первинних і вторинних тканинах, по- 
друге відмінностями їх функціональноїспеціалізації. Особливості потовщень 
кміїинноїстінки розглядають як ознаки, що мають таксономічне значення.

Пори клітинних стінок. У тих ділянках стінок клітин, де на первинну 
щімку не наростають шари вторинної, в ній залишаються непотовщені місця 

пори. Ці анатомічні структури надзвичайно важливі, бо крізь них відбува
ться  міжклітинний зв'язок. Аналогічні непотовщені зони зустрічаються і у
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первинній стінці, однак їх називають первинними поровими полями. Саме 
ці ділянки в майбутньому не вкриваються вторинними шарами, в результаті 
чого утворюється ніби заглиблення до первинної стінки -  замикаюча плівка.

Здебільшого пори двох сусідніх клітин розташовані одна проти одної і 

утворюють пару пор, але є й поодинокі пори, що утворюються лише в тих 
ділянках клітинної стінки, які прилягають до міжклітинників, або до зовніш
ньої поверхні тіла рослини.

Пори бувають прості, облямовані та напівоблямовані.
Прості пори складаються з каналу, який нагадує циліндричний хід у стін

ці між двома сусідніми клітинами, що прилягають одна до одної, і замика- 
  —      - -

ючої плівки. У простих порах клітинний вміст заходить у канал пори аж до 
первинної стінки чи прошарку міжклітинної речовини. Замикаюча плівка 
простих пор складається лише із серединної пластинки і первинних стінок 
суміжних клітин. При дослідженні первинних шарів клітинної стінки, ЩО П§; 
рекривають пору, виявляється, що вони, в свою чергу, пронизані дуже тонки
ми отворами, які ведуть з клітини в клітину, і заповнені тяжами цитоплазми,

так званими плазмодесмами (рис. 26).
і ^ а т т

Рис. 26. Схема будови плазмодесми:
і -  мембрана ендоплазматичного ре- 
тикулума у вигляді бімолекулярного 
шару; 2 -  продовження мембрани в 
каналі; 3 -  плазмалема; 4 -  порожнина 
каналу плазмодесми; 5 -  міжклітинна 
речовина

Кількість плазмодесм варіює залежно 

від діаметра пори і налічує кілька де
сятків. Отже, прості пори відіграють 

важливу роль в симпластному русі 
органічних речовин. Прості пори ма' 

ють округлу форму і властиві парен 
хімним клітинам.

Значно складніше побудовані 
облямовані пори, які зустрічаються 

переважно у трахеїдах голонасінних
і деяких покритонасінних рослин
-
(рис. 27). У деяких покритонасінних

■

рослин вони зустрічаються і в інших 
типах клітин -  опорних (волокнисті
трахеїди) і запасаючих (паренхіма де«

]
ревини), у останніх облямівка пор є 
слабковираженою. Облямовані пори
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Рис. 27. Облямовані пори клітин трахеїд хвойних:
А - поперечний зріз; Б - ділянка деревини; В -  схема пори ( а -  об'ємне зображення, 
6 - е  плані, в - поперечний зріз): 1 -  серединна пластинка; 2 -  первинна клітинна 
стінка; 3 -  вторинна клітинна стінка; 4 -  канал пори; 5 -  замикаюча плівка з тору- 
сом; б -  внутрішній отвір каналу пори, який виходить до клітинної порожнини

.  З< кладаються із чотирьох частин: каналів, які розширюються в напрямі від 
порожнини кожної клітини до спільної замикаючої плівки, облямівки (країв 
игоринної стінки, що нависають у вигляді склепінь) і порових камер. Обля-

...................................................       - .— .— ...............................« .і, її

мовані пори двох сусідніх клітин зберігають загальну серединну пластинку і 

на поперечних зрізах мають вигляд двох двозубих вилок, спрямованих одна 
проти одної і з'єднаних тоненькою плівкою. Замикаюча плівка облямованої 

нори у більшості голонасінних має посередині дископодібне потовщення -  
тор (торус), діаметр якого більший за діаметр отвору пори. Це потовщення

< кладається з іншої, ніж уся замикаюча плівка, речовини і трохи кутинізова- 
нг. На поперечному зрізі через пору тор має вигляд лінзи. Замикаюча плівка 
оОлямованої пори може змінювати своє положення і конфігурацію, перемі
щуючи тор до отворів пори, і закривати їх залежно від величини гідростатич-
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ного тиску рідини в двох суміжних клітинах -  трахеїдах. Таким чином, кон
центрична плівка-діафрагма та лінзоподібний тор можуть функціонувати як 
клапан, здатний закривати один із внутрішніх отворів такого типу пори.

Облямовані пори на ранніх етапах формування трахеїд, коли вони ви
конують провідну функцію, мають великі розміри (діаметр 20 мкм), пізніше, 
коли вони втрачають провідну функцію і виконують лише опорну, пори зна

чно зменшуються до 5 мкм.
У покритонасінних облямовані пори, що розташовані на стінках провід

них елементів трахеїд і трахей, відрізняються від пор голонасінних відсутніс
тю торуса, будовою замикаючої плівки і меншим діаметром до 2-3 мкм.

У напівоблямованих пор, що утворюються в клітинній стінці при контакті 
трахеід з паренхімою, облямівка формується лише з боку трахеїди. Облямів
ки напівоблямованих пор можуть мати спіральні потовщення.

Отже, пори ніколи не мають характеру наскрізних отворів, а завжди пе
регороджені тонким первинним шаром, причому кожній порі стінки однієї 
клітини відповідає пора іншої, сусідньої клітини.

Форму пор розглядають як ознаку, що має таксономічне значення.
Перфорації. Для ефективнішого транспортування в деяких типах клі

тин утворюються наскрізні відносно великі отвори -  перфорації. Вони фор
муються розчиненням певних ділянок клітинної стінки всіх категорій -  як 
вторинної, так і первинної разом з серединною пластинкою. Найчастіше 
редукуються торцеві стінки провідного елемента ксилеми і зрідка флоеми,) 
які перетворюються на одну спільну порожнисту трубку, складену з окремих 

члеників.
Клітинна стінка в місцях з'єднань розчиняється одночасно з двох на

прямків. У зв'язку з тим, що розміри цих клітин продовжують збільшуватись, 
виникає сила, яка допомагає розірвати ділянки, що розчиняються. Це спри
яє швидкому їх зникненню.

Клітинні стінки водоносних елементів починають розчинятися на тій 
стадії розвитку, коли вони ще зберігають живий вміст, тобто в цьому проце
сі бере участь життєдіяльна цитоплазма, лізосоми з потужним ферментним 

комплексом.
Перфорації ксилемних водоносних елементів можуть складатися як з 

одного великого отвору, так і з сукупності багатьох дрібніших. В першому
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випадку їх називають простою перфорацією, в другому -  множинною. Зрідка 
отвори множинних перфорацій розташовуються досить безладно (сітчастий 

іип перфорацій), частіше перфорації розташовуються одна біля одної у ви
гляді вузьких або овальних щілин (драбинчастий тип).

У ефедри та гнетума виявлено перфорації особливого виду, складені з 
окремих округлих отворів. Такий тип назвали ефедроїдними перфораціями.

Типовими перфораціями є також отвори в місцях з'єднань флоемних 
елементів, сукупність яких складає так звані ситовидні ділянки (ситовидні 

пластинки). Велика кількість перфорацій в поперечних перегородках спри- 
лс ефективному зв'язку протопластів цих клітин у вигляді відносно товстих 

цитоплазматичних тяжів, якими рухаються органічні речовини, так зване 
флоемне транспортування.

Вторинні хімічні зміни клітинної стінки. Процес диференціації рос
линних клітин супроводжується також різноманітними вторинними змінами 
їхнього хімічного складу клітинних стінок, відповідно до тих функцій, які роз
починає виконувати клітина в рослинному організмі.

До основних типів вторинних змін клітинних стінок належать насампе
ред їхні хімічні модифікації шляхом просочування (інкрустації) або нашару

вання (адкрустацЮ певними хімічними речовинами, утворюваними прото
пластом до початку його відмирання. Залежно від хімічної природи речовин, 
клітинні стінки можуть піддаватися лігніфікації (здерев'янінню), субериніза- 
ції (окорковінню), кутинізації, ослизненню та мінералізації.

Зміни властивостей клітинної стінки є пристосувальними реакціями, вони 
виникли протягом історичного розвитку рослинних організмів і тісно пов'язані 
і умовами їхнього життя. Здерев'яніння, окорковіння, ослизнення, мінераліза
ція та кутинізація зумовлюють захисні функції клітинної стінки, надають їй міц

ності, пружності, хімічної стійкості та інших властивостей, що в своєму комп
лексі забезпечують оптимальну життєдіяльність рослинного організму.

Лігніфікацїя. За типом інкрустації відбувається насамперед дігніфікація 
найпоширеніша видозміна клітинної стінки. При здерев'янінні стінка ущіль- 

июється, стає твердішою, менш еластичною, крихкою. Процес здерев'яніння 
і іінки зумовлюється утворенням в ній особливої речовини, яка називається 

нігніном. Хімічна природа лігніну досить складна. Відомо, що він належить до 
полімерних продуктів ферментативної конденсації фенольних сполук.
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Вважають, що лігнін є лише матриксом, що заповнює міжфібрилярні 
проміжки целюлозних стінок.

Включення лігніну в клітинну стінку спричинює в ній ряд змін: потов
щення, ущільнення, монолітність, підвищення питомої маси, Разом з тим, 
змінюються фізичні властивості стінки. Вона стає твердішою, крихкішою і 
менш еластичною, порівняно з целюлозною. Часто спостерігається зв'язок 
між кількістю лігніну в деревині і ї ї  твердістю. Наприклад, м'яка деревина то
полі має 21% лігніну, тверда деревина чорного дерева -  35%, а дуба -  28%. 
Здерев'янілі стінки вбирають менше води і при висиханні менше, ніж целю
лозна стінка, зменшуються в об'ємі та деформуються.

Лігнін в стінках відкладається нерівномірно. Найшвидше дерев'яніє се
рединна пластинка стінки, потім вторинні шари, а третинні, внутрішні, май

же не дерев'яніють.
Характер структурно-функціонального взаємозв'язку між лігніном і це

люлозою за В.Ф.Раздорським, подібний до принципу конструкції залізобе
тонних споруд: сітці сталевих арматурних елементів залізобетону відповідає 
система пучків мікрофібрил целюлози. Лігнін, подібно бетонній масі, запо
внює проміжки сітчастого целюлозного каркаса. Отже, арматура і заповню
вач утворюють монолітне ціле.

Фізіологічне значення здерев'яніння для рослин остаточно ще не 
з'ясоване. Очевидно, що здерев'яніння надає більшої механічної міцнос- 
д _я к  самим клітинним стінкам, так і відповідним тканинам та органам. У 
здерев'янілій стінці припиняється площинний ріст, і вона ніби закріплює вже 
розвинену форму від подальших змін, пов'язаних в основному з ростом.

Здерев'яніння має також антисептичне значення, зважаючи на те, що ліг
нін консервує та ущільнює клітинну стінку, особливо у відмерлих клітинах. 
Порівняно з целюлозою лігнін хімічно інертніший, стійкіший до пошкоджую
чого впливу бактерій, грибів та ферментів.

Окорковіння (суберинізація). У разі окорковіння клітинна стінка про
сочується особливою речовиною -  суберином. Суберин -  високополімерна 
речовина, до складу якої входять різні жирні оксикислоти та їхні солі. Про
сочуючи клітинну стінку, суберин робить ї ї  непроникною для води і газів т і  
стійкою проти гниття та д ії міцних кислот. Завдяки цим властивостям корко
ву тканину широко використовували для закупорювання різних рідин, що
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містять гази (вино, пиво, мінеральні води). Навіть при великому тиску газів 
корок не пропускає їх.

Інкрустуючи стінку, суберин, як гідрофобна речовина, ізолює прото

пласт від надходження поживних речовин. П^сляокорковіння стінки клітина 
відмирає, або руйнується, в ній залишається тільки повітря та зруйнований 
протопласт у вигляді бурої безформної маси, від якої вся тканина має такий 
самий колір. Якщо в клітині окорковіє тільки один бік стінки, вона залиша
ється живою.

Окорковіння властиве переважно клітинам вторинної покривної ткани
ми стебла і кореня. Воно зустрічається також в стінках клітин шкірки насіння, 

плодів, а також після листопаду на листкових рубцях. При пораненні бульб 
картоплі корковіють стінки поверхневих клітин, що перетворюються на та

кий же захисний шар корка, як і на непошкодженій ділянці бульби.
Суберин відкладається в клітинній стінці і утворює прошарок у вторин

ному шарі клітинної стінки. Крім суберину, до складу стінок корка входять й 
інші речовини, переважно флавоноїдної природи, які перейшли сюди піс

ля відмирання протопласта. Вважають, що ці сполуки доповнюють захисні 
властивості коркової тканини, бо характеризуються бактерицидною та фун- 
і іц и д н о ю  дією, що важливо для запобігання інфекції внутрішніх тканин бага- 
юрічних органів, для ефективної роботи сочевичок тощо.

Мінералізація. Досить часто клітинну стінку просочують різні міне
ральні сполуки: карбонат кальцію (у водоростей), кремнезем (у злаків, хво
щів, осок) тощо. Мінералізація характерна майже для всіх рослинних клітин, 
навіть молода клітинна стінка містить певну кількість солей. Особливо інтен- 
< ивно цей процес відбувається у старіших клітинах і пов'язаний з відкладан
ням значної кількості мінеральних речовин зовні або по всій товщі клітинної 
і гінки. Речовини що тут відкладаються, бувають кристалічні (карбонати) або 
аморфні, серед яких переважає оксид кремнію (IV). З віком кількість міне
ральних речовин в стінці збільшується, особливо у хвощів та харових во
доростей. Карбонат кальцію відкладається у багатьох вищих рослин на по- 
цгрхні стінок, а у багряних водоростей навіть утворює товстий покрив на 
іоннішній поверхні рослини,   ___________________

Кутинізація. Найпоширенішою речовиною, що утворюється в клітині і 
підкладається за типом адкрустаїдії, є кутин, а сам процес хімічної модифіка
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ції стінки за його участю називається кутинізацією. Кутин за хімічними влас
тивостями подібний до суберину, але відрізняється від нього переважанням 
насичених оксикислот жирного ряду. Кутин утворює суцільну поверхневу 
плівку, яка вкриває зверху клітини епідерми усіх надземних органів рослин 

і межує з повітрям (рис. 28). Цю плів
ку називають кутикулою. Вона не є 
гомогенною, а побудована із щільно 
стулених, притиснутих одна до од
ної дрібних лусочок кутину, подібно 
багатошаровій черепиці. Кутин може 
просочувати і частину целюлозних 
глибинних шарів стінки.

Попередники кутину виділяють
ся крізь ектодесми (тейходи) -  кана
ли в стінці, виповнені целюлозними 
мікрофібрилами, не скріпленими ре

човинами матрикса. Після виходу на 
зовнішню поверхню клітинних стінок 

рідка фаза випаровується, а кутин 
утворюється в результаті окисню- 

вальної полімеризації. Досить часто 
плівка кутину на стінках поверхневих 

клітин соковитих плодів (винограду, д  
сливи, кавуна) або листків деяких 

рослин може містити і певну кількість 
воску, який теж секретується із цито
плазми, доповнюючи захисні власти
вості кутикули.

Плівка кутикули разом з воско
вим шаром зменшує випаровування 
листками води. У рослин, що розви
ваються в районах, де багато дощів, 

така плівка перешкоджає воді змочу
вати поверхню органів, бо вона гід

£ пппппг
Рис. 28. Кут икулярні відкладення на 
епідермі р ізних рослин:
А -  ялівець (Juniperus excelsa); Б -  аспа
рагус (Asparagus plumosus); В -  хурма 
кавказька (Diospyros lotus); Г -  трище
тинник лінейний (Trisetum lineare); 
Д -  рис посівний (Orysa sativa); Е -  даная 
гілляста (Danae racemosa)
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рофобна. Саме тому продихи не закупорюються водою і до клітин мезофілу 

вкривається доступ різних патогенних мікроорганізмів. Кутикулярна плівка 
і восковими добавками створює також і неїстівний захисний шар на поверх
ні надземних органів рослин. Кутикула дуже стійка до дії різних мікробів та 
ірибів.

Хоча вважається, що кутикула майже не пропускає воду ні в рідкому 
( гані, ні у вигляді водяної пари, деякі речовини відносно легко проникають 
крізь цей бар'єр. Зокрема, це деякі інсектициди, фізіологічно активні речови- 
і їй, поживні солі, зокрема мікроелементи, що наносяться на рослину шляхом 
обприскування. Крім того, у рослин з тонкою кутикулою на листках процеси 
газо- і парообміну відбуваються досить інтенсивно. Доведено, що в таких ви
падках кутикулярна транспірація може складати до 50% продихової.

Товщина кутикули залежить від умов середовища. Особливо добре кути
кула розвинена у рослин посушливої місцевості.

Ослизнення клітинних стінок. Це явище властиве лише деяким типам 
клітин. Клітинна стінка при цьому дуже набрякає у воді внаслідок перетво
рення геміцелюлоз, пектинових речовин або калози на слиз або камедь.

Глиз та камедь є високомолекулярними вуглеводами, що здебільшого 

належать до пентозанів та їхніх похідних. Різкої межі між ними не виявле
но. Звичайно розрізняють їх за консистенцією в набряклому від води стані: 
камедь клейка, може витягуватися в нитки, а слиз сильно розпливається 
і в нитки не тягнеться.

Ослизнення буває або нормальним явищем, або патологічним, ненор
мальним процесом. Постійне ослизнення характерне для деяких водоростей, 

а також для насіння вищих рослин -  льону, айви та багатьох представників 
хрестоцвітих. Ослизнення клітинної стінки сприяє проростанню насіння, бо 
таке насіння прилипає до ґрунту. Крім того, утворений на поверхні насіння 
слиз затримує воду біля молодого проростка і захищає його від висихання.

Патологічний характер ослизнення, так званий гумо?, спостерігається у 
багатьох представників кісточкових плодових. Після дощової погоди у цих 
рослин з кори виділяються набряклі слизові маси, які застигаючи,утворюють 
тверді напливи камеді. Це явище особливо помітне також при ушкодженні 
кісточкових морозами. Інтенсивний гумоз персиків та абрикосів майже за
вжди є показником хворобливого стану цих дерев.
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Утворення міжклітинників. У процесі утворення та диференціації клі
тин крім росту та формування клітинних стінок відбувається також процес 
часткового розходження їх в зоні серединної пластинки з появою пустот 

більшого або меншого розміру -міжклітинників. Міжклітинники з'являються 
найчастіше в місцях з'єднання згинів (кутів) клітинних стінок суміжних клітин, 

тому на зрізах вони мають переважно трикутну форму. Крізь міжклітинники 
відбувається газообмін між тканинами і зовнішнім середовищем.

Міжклітинники утворюються внаслідок нерівномірного росту клітинних 
стінок, неоднакового росту різних клітин, внаслідок часткового розчинення 

серединної пластинки та руйнування клітин, що виникає в результаті біохІ-' 
мічних процесів, від механічних деформацій, унаслідок яких трапляються 
розриви клітинних стінок або розриви по міжклітинній речовині. Залежно 
від способу утворення розрізняють кілька типів міжклітинників.

Схізогенніміжклітинникиугворюються внаслідок роз'єднання клітин, що 
спочатку щільно прилягали одна до одної. Цей процес розпочинається з ви
никнення невеликої порожнини в місці з'єднання первинних стінок, міжклі
тинна склеююча речовина яких під дією ферментів руйнується. Ціла система 

взаємозв'язаних схізогенних міжклітинників знаходиться у губчастій парен
хімі листка, серед клітин сочевичок. У водяних рослин цей тип міжклітинни

ків створює систему каналів або повітряні ходи, що мають перегородки.
Рексигенні міжклітинники утворюються внаслідок розриву клітин, які 

при цьому відмирають і висихають. Пізніше такі міжклітинники збільшують
ся, утворюючи великі порожнини, наприклад у меживузлях стебла злаків, 

губоцвітих та інших рослин.
Лщ генні міжклітинники утворюються при розчиненні групи клітин. їх 

можна спостерігати у зовнішньому шарі плодів цитрусових, у листках евка
ліптів, бавовнику, оману та інших рослин, де вони утворюють так звані секре

торні вмістища. Все це дає підставу вважати, що утворення різних міжклі
тинників є своєрідним типом видозміни клітинної стінки.

Найбільш розвинені міжклітинники у водяних та болотяних рослин 
утворюють спеціалізовану повітряну тканину -  аеренхіму. Однак міжклітинні 
простори не завжди заповнені повітрям. Часто тут відкладаються різні речо
вини, утворені в процесі обміну -  слиз, камеді, ефірні олії тощо.



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ

1. Що таке клітина?
2. Які особливості будови рослинної клітини?
3 .3 яких основних частин складається жива диференційована рослинна клі
тина?
4. Які типи рослинних клітин розрізняють за формою?
5. Які клітини називають паренхімними, а які прозенхімними?
6. Які фізико-хімічні властивості та хімічний склад протопласта?
7. Які будова і функції біологічних мембран?
8. Яке значення ендоплазматичної сітки для рослинної клітини?
9. Що таке плазмодесми? Які їх будова та значення?
10. Що таке симпласт?
11. Які функції виконує апарат Гольджі у рослинній клітині?
12. Апарат Гольджі неактивний. На утворенні яких структур клітини це по
значиться?
13. Назвіть безмембранні субмікроскопічні структури рослинної клітини. Яке 
їх значення?
14. Які типи руху цитоплазми ви знаєте?
15. Назвіть основні компоненти ядра рослинної клітини.
16. У клітині немає ядра. Чи може така клітина бути життєздатною?
17. Які будова і функції мітохондрій?
18. Якими органелами зумовлене забарвлення рослин?
19. Розкажіть про структуру, функції і походження хлоропластів.
20. Чим відрізняються типи пластид?
21. Плоди багатьох рослин при достиганні стають червоними. Чим це зумов
лено?
22. Назвіть двомембранні органели рослинної клітини.
23. Які функції вакуолей у рослинній клітині?
24. Який склад клітинної стінки та ї ї  функції?
25. Що таке фрагмопласт?
26. Чим первинна клітинна стінка відрізняється від вторинної?
27. Назвіть вторинні хімічні зміни клітинної стінки.
28. Що таке мацерація?
29. Що таке пори? Які типи пор ви знаєте?
30. Чим відрізняються перфорації і пори?
31. Чому запасні поживні речовини належать до категорії включень?
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Вищі рослини, які мають найвищий ступінь структурної організації, скла
даються з сукупності певних типів тканин і органів. Тканини -  це група клітин, 
подібних за будовою і об'єднаних спільністю походження та виконуваних 

функцій. Різні типи тканин утворюються внаслідок пщ ілу та росту спеціаль
них твірних тканин. Термін тканини запропонував п.Грю) ще в 1671 році.

Класифікація тканин. Класифікація тканин умовна. Тканини класифіку
ють залежно від форми клітин, щільності та компактності їх розташування, 

функцій і рівня життєдіяльності, характеру диференціації та інших ознак.
За формою клітин тканини поділяють на паренхімні, утворені ізодіаме- 

тричними клітинами, і прозенхімні, утворені видовженими клітинами. За 
щільністю клітин тканини можна поділити на щільні та пухкі. За характером 
клітинної стінки розрізняють тонкостінні і товстостінні тканини. Залежно 
від наявності в клітинах живого вмісту говорять про живі і /иертв/ тканини. 
Якщо тканина складається із одного типу клітин, ї ї  називають простою, якщо 
із різних -  складною. Залежно від ступеня диференціації клітин тканини поді
ляють на меристематичні, або ембріональні, і постійні, що завершили стадію 
диференціації.

Проте найпоширенішою є фізіолого-анатомічна класифікація, за якою ту 
або іншу тканину відносять до певної групи залежно від функцій, будови та 

походження її  клітин.
Виділяють вісім основних типів тканин:

1 .Твірні тканини (меристеми).
2. Асиміляційні тканини.
3. Запасаючі тканини.
4. Аеренхіма.
5. Пограничні тканини.
6. Видільні тканини.
7. Механічні (опорні) тканини.
8. Провідні тканини.
В названих тканинах, за виключенням меристем, практично не відбува

ються глибокі морфоструктурні зміни, у зв'язку з чим їх  називають постійни

ми тканинами.
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МЕРИСТЕМИ, АБО ТВІРНІ ТКАНИНИ

Для рослин характерний відкритий ріст: вони мають здатність формува
ти нові тканини і органи протягом всього життя, крім невеликих періодів — 
холодного в умовах помірних та північних широт і сухого в південних райо
нах, зумовленого нестачею вологи. Ця найважливіша особливість пов'зана 
з активністю твірних тканин -  меристем, які займають певне положення 
в рослині.

Меристеми містять недиференційовані клітини, які здатні багаторазо
во ділитися, їх називають ініціальними клітинами (ініціалями) (рис. 29). Інші 
клітини є похідними від ініціалей; вони діляться обмежену кількість разів і 
згодом перетворюються на постійні тканини.

На верхівці пагона і на кінчику кореня розташовані верхівкові (апікаль- 
ні) меристеми, які дають початок осьовим, латеральним, пластинчастим, 

маргінальним та іншим типам меристем, із яких під час розвитку формується 
цілісна рослина.

Рис. 29. Верхівкова меристема стебла елодеї(Elodea canadensis):
7 -  клітинна стінка; 2 -  цитоплазма; 3 -  ядро; 4 -  ядерце
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Деякі типи меристем утворюються із спеціалізованих тканин, в яких від
буваються структурно-функціональні зміни, що сприяють дедиференціації -  
поверненню (частковому або повному) до ембріонального стану.

Твірні тканини мають цілий ряд специфічних анатомічних ознак:
- вони складаються з невеликих клітин паренхімного типу, які не мають 

міжклітинних просторів і щільно прилягають одна до одної;
- їхня клітинна стінка тонка і складається в основному з геміцелюлоз,—— '—  -

пектинових речовин та невеликої кількості мікрофібрил целюлози;
- у їхніх клітинах фактично немає вакуолей;
- в клітинах добре помітні ядро, пропластиди, поліморфні мітохондрії, 

ендоплазматичний ретикулум, рибосоми, апарат Гольджі, цитоплазма з по

верхневою мембраною -  плазмалемою;
- форма їхніх клітин може бути різноманітною: чотирикутною, 

ізодіаметрично-багатогранною або навіть видовженою;
- для них характерний високий мітотичний індекс -  відношення кіль

кості мітозів до загальної кількості клітин.
Класифікація меристем. За походженням розрізняють первинні й 

вторинні меристеми. Первинні меристеми формуються у зиготі, становлять 
більшу частину зародка і у дорослій рослині зберігаються в окремих точках. 
Вони формують тіло рослини, всі вегетативні й генеративні органи. Вторин- 
ні меристеми з'являються у дорослій рослині. Вони формуються із будь-якої 
постійної тканини, найчастіше із паренхімної. Меристеми утворюють вто
ринні постійні тканини, але не утворюють нові органи -  відбувається тільки 
кількісний ріст за рахунок збільшення маси.

За розташуванням в рослині розрізняють:
- верхівкові (апікальні),
- вставні (інтеркалярні),
- бічні (латеральні),.
- основні (базальні),
- маргінальні (крайові) меристеми (рис. ЗО).
Першими на кінчику первинної бруньки і зародкового корінця форму

ються групи ініціальних клітин, які і стають основою верхівкових (апікаль
них) меристем. Ці меристеми нарощують пагін [  корінь у довжину. Під час 
галуження кожний бічний пагін і кожний бічний корінь теж обов'язково ма-
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Рис. ЗО. Схема розподілу меристем в 
стеблі:
1 -  апікальна; 2 -  інтеркалярна; 3 -  про
камбій; 4 -  незрілі елементи флоеми; 
5 -  зрілі елементи флоеми; 6 -  незрілі 
елементи ксилеми; 7 -  зрілі елементи 
ксилеми; 8 -  камбій

иА#'л-'иСХ * 
ють верхівкові меристеми зі своїми 
ініціалями.

Апікальні меристеми пагонів 
утворюють~1ганус наростання, або 

точку росту (рис. 31). Це частина 
апекса до перших листкових гор

бочків (примордіїв). У різних рослин 
конус наростання може мати різну 

форму -  видовжено-конічну, опуклу 
і майже плоску. Під час вегетативно

го росту він формує зачатки листків, 
бруньок і міжвузлів. При переході 
рослини до цвітіння в апікальних ме
ристемах закладаються елементи ре
продуктивних органів -  квіток.

В апікальній меристемі пагона

формуються три типи тканин, що
 .
Зумовлюють первинну будову: П £ 0 -  

камбійГ протодерма та основна ме-

Рис. 31. Схема поздовжнього зрізу апікальної меристеми верхівки пагона пе
ршій чагарникової (Регіііа осутоісіе5)
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ристема. Із прокамбію пізніше утворюється провідна система, із протодерми 
-  покривні тканини, із основної меристеми -  основна тканина (паренхіма), 
Прокамбій закладається або окремими тяжами, або суцільним циліндрич

ним кільцем. Значення прокамбію у формуванні первинної будови осьових 
органів дуже велике.

Апікальні меристеми пагонів і коренів відрізняються за будовою. Розви
ток пагона -  як вегетативного, так і репродуктивного -  пов'язаний із закла

данням в апікальних меристемах зачатків бічних органів: листків, пазушних 
бруньок, елементів квітки.

Корінь на початку свого розвитку не має бічних відгалужень і актив
ність його апікальної меристеми спрямована безпосередньо на утворення 
ініціальних груп клітин первинних тканин, які мають назву гістогени. Крім 
того, суттєвою відмінністю апікальної меристеми кореня від меристеми па
гона є наявність у корені спеціалізованого утворення -  кореневого чохлика. 
Меристематичні ініціалі кореневого чохлика можуть бути безпосередньо 
пов'язані з апікальними меристемами кореня, але напрямок площин клітин
них поділів у гістогенах кореня, з одного боку, та в ініціалях кореневого чох

лика, з іншого, відрізняються.
Апікальна меристема, або промеристема верхівки пагона -  група мерис- 

тематичних ініціалей, що створюють час від часу похідні ініціалі, розташова
на вище видимих зачатків бічних органів.

В апікальній меристемі вегетативного пагона, залежно від ступеня ме- 
ристематичної активності клітин, що їх утворюють, звичайно розрізняють 
три зони: центральну, латеральну та внутрішню. Внутрішня зона з часом 
перетворюється на вакуолізовану серцевину стебла, латеральна (найактив
ніша) дає початок зачаткам листків, а центральна зона, або меристема очі
кування (відносно інертна протягом вегетативного росту) при переході до 
генеративного росту формує квітки.

В різних шарах меристеми напрямок площин клітинних поділів відрізня
ється. У зовнішньому шарі (перші один, два, іноді більше шарів меристеми) 
переважають антиклінальні поділи, вони відрізняються від глибинних шарів, 
де клітини діляться в різних напрямках. Закладання листкових зачатків за
вжди пов'язане з периклінальним поділом клітин центральної частини ме

ристеми.
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І Іри переході апікальної меристеми до формування квіток і суцвіть в ній 
ннеилюється мітотична активність і змінюється топографія клітинних поді
лів: мітози охоплюють весь зовнішній шар і частину дистальних шарів цен- 

Ірдльної зони. У зв'зку з цим, відмінності між високоактивною латеральною 
омило і менш активною центральною зоною, нівелюються: префлоральна 

меристема суцвіття складається із 4-5 шарів досить однорідних дрібних клі- 
іип, що вкривають великоклітинну внутрішню зону.

В апікальній меристемі ростучого кореня розрізняють центральний комп- 
нлк< клітин, які рідко діляться -  центр спокою і розташовану навколо нього 
діну меристеми, клітини якої діляться активно. Центр спокою -  це сукупність 
ічіііин, які стійкіші до пошкоджень завдяки їхньому неактивному стану. Вони 
можуть бути місцем синтезу фітогормонів та джерелом активних ініціалей 
димлоїдних клітин, що заміщують поліплоїдні та інші генетично дефектні клі- 
іини, які утворилися в процесі соматичної диференціації. Дуже важливо, що 
клітини центра спокою є дуже стійкими до радіоактивних випромінювань і за 
певних умов можуть дати початок новій ростовій зоні кореня.

В зоні де відбувається активний поділ клітин площини поділів строго впо

рядковані і направлені вздовж і впоперек поздовжньої осі кореня. При цьому 
переважають антиклінальні поділи, які забезпечують рівномірний ріст коре

ня вдовжину. Завдяки цьому в меристемах кореня чітко простежуються ряди 
клітин, які беруть початок від певних меристематичних ініціалей (гістогенів).

Меристеми, в яких гістогени гарно відокремлені, належать до закрито

го типу (наприклад, коли кореневий чохлик чітко відокремлений від осно
вної меристеми кореня, де також чітко розмежовані два яруси ініціальних 
клітин, з яких беруть початок тканини центрального циліндра й ризодерми 
(первинна кора та епідерма)).

На відміну від закритого типу, який характерний для однодольних, за
критий тип дводольних характеризується загальними ініціальними кліти
нами для кореневого чохлика і ризодерми, тобто ініціалі первинної кори і 
центрального циліндра відокремлені.

У голонасінних, взагалі, ті самі ініціальні клітини кореня можуть давати 

початок різним тканинам. Це відкритий тип будови меристеми кореня. Ін
коли в онтогенезі рослини відбувається зміна типу будови кореневих мерис- 

тем: закритий тип переходить у відкритий.
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На відміну від голонасінних та квіткових рослин у мохів, хвощів та папо
ротеподібних апікальна меристема закінчується лише однією верхівковою 
клітиною. У деяких бурих водоростей (БрЬасеІагіа) вона має циліндричну 

форму із закругленою верхівкою. Час від часу вона ділиться поперечною 
перегородкою на кілька клітин. Верхівкова клітина знову внаслідок поділу 

відокремлює новий сегмент і т.ін.
У стеблі печінкових мохів є двогранна верхівкова клітина, з якої похо

дять сегменти внаслідок утворення перегородок, паралельних одній і другій 
бічним сторонам.

У тригранних верхівкових клітинах листостеблових мохів перегородки 
закладаються паралельно ребрам верхівкової клітини або ж кожна перего

родка утворюється під певним кутом.
У папоротей та хвощів у точці росту здебільшого є лише одна верхівкова 

клітина тригранної форми, яка займає центральне місце і залишається ме- 
ристематичною, утворюючи нові клітини.

У покритонасінних на верхівці конуса наростання стебла і в апексі коре
ня є апікальні ініціалі, які відрізняються густою цитоплазмою і щільним роз

ташуванням клітин. Ці меристеми сприяють нарощуванню пагона та кореня 
в довжину.

Таким чином, верхівкові меристеми є тими зонами, в яких відбувається 
процес наростання пагона більшості рослин у довжину та формування його 
осьової структури -  стебла, а також листків та бруньок. У середині кожної за
кладеної бруньки формується своя верхівкова меристема -  майбутній рос
товий центр.

Деякі групи рослин (злаки, хвощі, губоцвіті та ін.) характеризуються спе

цифічним розташуванням меристем, що здійснюють процес подовження 
стеблової частини пагона. Стебла таких рослин мають кілька меристематич- 
них зон, які розташовані в основі міжвузлів і своєю діяльністю нарощують у 
певній послідовності ці метамери. Такі меристеми називаються інтеркаляр- 

ними, або вставними.

Інтеркалярні меристеми -  активно ростучі меристематичні ділянки, що 

відділяються від верхівкової зони і розмежовані прошарками постійних тка
нин. Діяльність їх зумовлює членистий ріст осі органа в довжину і формуван

ня основних первинних структур стебла.
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Згодом після остаточного видовження міжвузля клітини цих меристем 
припиняють ділитися і зрештою перетворюються на постійні тканини. Від ін
ших меристем інтеркалярні відрізняються тим, що їх  пронизують диференці- 
иовані елементи (наприклад, провідні пучки) і в них немає ініціальних клітин. 
Васильєв (1988) пропонує називати інтеркалярні меристеми залишковими, 
так як вони походять від верхівкових меристем, але їх перетворення на по
стійні тканини затримується у порівнянні із сусідніми ділянками стебла.

Осьовим органам властиві бічні, або латеральні меристеми, вони роз
ташовані паралельно до осі органа. Одні з них є похідними верхівкових ме
ристем -  прокамбій і перицикл. Прокамбій утворює первинні провідні тка
нини. З клітин перициклу у т в о р ю ю т ь с я  бічні корені, а в пагонах -  механічні 
волокна.

Перицикл -  тканина з досить широкими морфогенетичними функціями. 
За походженням перицикл пов'язаний з промеристемою прокамбію і в осьо
вих органах є його зовнішнім шаром. В листках він також часто розташова
ний на периферії прокамбіальних тканин. Найкраще перицикл виражений 
в корені, де він виконує декілька функцій: формує зачатки бічних коренів, з 
нього утворюється камбій на ділянках центрального циліндра, у деяких ви
дів рослин є місцем закладання фелогену. В перициклі стебла часто закла
даються зачатки додаткових коренів, із його клітин у деяких видів рослин 
розвиваються механічні елементи -  волокна перициклу.

В перициклі стебла, так само як в корені, закладається фелоген, форму
ються клітини епітелію смоляних каналів. В листках видозмінами перициклу 
є деякі форми обкладок провідних пучків. Перицикл як роздільний шар між 
функціонально різними тканинами є своєрідним фізіологічним бар'єром. Так, 
в корені крізь перицикл відбувається радіальне транспортування речовин із 
кори до ксилеми та із флоеми до кори.

У більшості покритонасінних рослин, перицикл одношаровий, але у де
яких примітивних груп у корені він має вигляд багатошарової обкладки цен
трального циліндра. Вважають, що еволюція відбувалася від багатошарово
го перициклу до одношарового. Спрощення будови перициклу розглядають 
як пристосування для полегшення транспортування речовин по тканинах 

кореня. Найвищий ступінь редукції у вигляді переривчастого перициклу 
притаманний злаковим, при цьому клітини перициклу диференціюються як
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трахеальні елементи, що безпосередньо межують з внутрішнім шаром пер
винної кори -  ендодермою.

До бічних меристем вторинного походження належать камбій і фелоген. 
Типовий камбій утворюється у верхній частині пагона з первинної меристе- 
ми -  прокамбію або з окремих смужок пучкового камбію, розташованих по 
колу. В цьому випадку вони з'єднуються в кільце смужками міжпучкового 
камбію, який утворюється з основної паренхімної тканини первинних сер

цевинних променів.
* -Камбій має вигляд циліндричного шару з плоских видовжених клітин, що 
містяться між корою і деревиною і формують нові тканини за рахунок танген
тального поділу. Камбій активно функціонує в пагонах і коренях. Він зумовлює 
періодичний вторинний ріст у товщину стебел покритонасінних, голонасін
них і навіть деяких папоротей. Продукти поділу його клітин перетворюються 
на відповідні елементи постійних вторинних тканин -  лубу та деревини.

У деяких дводольних рослин, наприклад у стеблі та корені буряків, є до
даткові шари камбію у вигляді кілець або дуг. Це явище дістало назву полі- 
камбіальність.

Своєрідну латеральну меристему становить фелоген (корковий камбій), 
з якого утворюється вторинна комплексна покривна тканина -  перидерма. 
З цієї меристеми назовні утворюється коркова тканина -  фелема, а всереди

ну -  фелодерма.

Листки рослин мають власну специфічну меристему -  маргінальну, або 
крайову, розташовану з краю листкової пластинки, за рахунок якої збільшу

ється площа листка.
Значну роль у процесах регенерації відіграють так звані.оанеф  (трав- 

матичні) меристеми. Вони можуть утворюватися у разі механічних пошко
джень майже кожної частини рослини, однак лише з живих клітин, що межу
ють з травмованою зоною. Ці клітини інтенсивно діляться, що призводить до 
утворення наросту паренхімної тканини, який називають калюсом (від лат. 
callus -  мозоль). Клітини калюсу можуть утворюватися з живих клітин різних 
тканин, але найенергійніше вони утворюються з меристематичних тканин -  
камбію або фелогену. З часом на поверхні калюсу утворюється перидерма, а 
в глибині -  інші постійні тканини. Так заліковуються навіть значні поверхневі 
пошкодження (обідрана кора, поверхня стовбура, де відпиляна гілка, тощо).
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ПОКРИВНІ ТКАНИНИ

Покривні тканини захищають рослину від впливу несприятливих^зо
внішніх факторів довкілля і одночасно забезпечують газообмін тканин із се
редовищем.

За класифікацією вони належать до групи пограничних тканин, серед 
яких виділяють:

а) групу зовнішніх тканин з переважаючою функцією регуляції газообмі
ну, транспірації, а також механічного захисту (власне покривні тканини -  епі
дерма, перидерма, кірка);

б) групу зовнішніх тканин з переважаючою функцією поглинання (епі
блема коренів, веламен);

в) групу внутрішніх тканин з переважанням функцій розмежування та 
регуляції проходження речовин (ендодерма, екзодерма, клітини обкладки 
провідних пучків).

За походженням розрізняють три типи покривних тканин: первинну, 
вторинну та третинну. До первинних покривних тканин, що диференціюють

ся із протодерми належать епідерма]^тблема.
Епідерма -  жива постійна покривна тканина листків, квіток та багатьох 

плодів, саме нею вкрито стебло трав'янистих рослин та молоді пагони де
ревних рослин. Епіблема -  покривна тканина кореня, з переважанням функ
ції п о тш а н н я .

Епідерма -  зовнішній шар клітин тіла рослини, що має первинну, а, ін
коли, і вторинну будову. Вонахш арю ється із зовнішнього шару апікальної 
меристеми пагонів -  протодерми.

Епідерма, як правило, складається з одного шару клітин, але у деяких 
сукулентів (лат. висиїепюз -  соковитий), таких як агава, алое, кактусові, мо

лочаї зустрічається дво- і багатошарова епідерма (рис. 32).
Характерною особливістю епідермальних клітин є їхнє щільне з'єднання 

і у багатьох випадках звивистість оболонок, що посилює їхній контакт 
(рис. 33).

З нижніми паренхімними клітинами епідермальні клітини з'єднані слаб
ко. Тому епідерма легко здирається під час механічних пошкоджень і захи

щає розташовані під нею тканини.
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Р и с .  3 2 .  Б у д о в а  е п і д е р м и :  А  -  д в о ш а р о в а  у  п л о с к у х и  б е з л и с т о ї  ( A n a b a s i s  

a p h y l l a ) ;  Б  -  б а г а т о ш а р о в а  у  п л о с к у х и  к а н д е л я б р н о ї  ( A n a b a s i s  b r a c h i a t a ) :

1 -  двошарова епідерма; 1а -  багатошарова епідерма; 2 -  гіподерма; 3 -  продих; 
4 -  хлоренхіма

Р и с .  3 3 .  Б у д о в а  е п і д е р м и  р і з н и х  р о с л и н :

А -  хлорофітум (Chlorophytum); б - плющ звичайний (Hedera hélix); В -  пеларгонія 
(Pélargonium graveolens); Г - шовковиця біла (Morus alba); 1 -  клітини-замикачі; 
2 -  продихова щілина
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Клітини епідерми тривалий час зберігають здатність до поділу, завдяки 
чому епідерма не перешкоджає росту органа. Інакше вона могла б розірва
тись під впливом внутрішнього тиску маси клітин у процесі росту органа.

У деяких рослин під епідермою розташований прошарок гіподерми, яка 
часто функціонує як водозапасаюча тканина, іноді виконує функцію механіч

ної тканини, а в особливих випадках запобігає зайвому випаровуванню води 
рослиною.

За своїми властивостями, будовою і функціями епідерма належить до по- 
ліфункціональних тканин. Щільно примикаючи одна до одної, епідермальні 
клітини створюють покрив, який захищає рослину від висушування, механіч
них пошкоджень, інфекцій тощо. Ізолюючи внутрішні тканини рослини, епі- 

дермаодночасно^проникноюдля вуглецю, кисню, парів води. Це протиріч
чя вирішується завдяки високоспеціалізованим продиховим клітинам, між 
якими знаходиться отвір -  продихова щілина. Продихи можуть відкриватися 
і закриватися, регулюючи газообмін рослини. Таким чином, регуляцію газо
обміну і захист рослин від несприятливих факторів довкілля розглядають як 
найважливіші функції епідерми.

Інколи епідермальна тканина виконує незвичні для цієї тканини функ
ції: секретує різні речовини, бере участь у фотосинтезі, поглинанні води і 
поживних речовин, сприйнятті подразнень і т. ін. Фотосинтезуюча епідер
ма з хлоропластами зазвичай міститься в тих частинах рослин, яким бракує 
світла, наприклад в підводних органах гігрофітів, в листках сильно затінених 
чагарників і трав. Запасаюча воду епідерма зустрічається у багатьох сукулен
тів, рослин пустель, в листках деяких злаків тощо. Секреторна епідерма є у 
деяких ефіроолійних рослин (наприклад, розмарину). Поглинальна функція 
притаманна епідермі водних рослин.

Поліфункціональність епідермальної тканини відбивається на струк
турній організації цієї тканини, яка є досить складною. Крім основних клітин 
епідерми, що складають загальний об'єм тканини, епідерма містить клітини- 
замикачі та прилеглі до них побічні клітини продихів, велику кількість різно
манітних волосків (трихом), моторні клітини, парні клітини та горбочки про
сочені силіцієм.

Клітини, що є складовою епідерми, називають основними епідермальни

ми клітинами. Форма їх в більшості випадків визначається характером рос
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ту органа, який вони вкривають, та умов середовища. Вони бувають чотири- 
або п'ятикутні, таблитчасті та ін. Листки, що ростуть переважно в довжину, 
наприклад у лілейних, мають видовжені епідермальні клітини. Якщо ж лис
ток росте більш менш рівномірно в довжину і в ширину, то основні епідер
мальні клітини, які розташовані між жилками, мають ізодіаметричну форму, 
хоча клітини, що розташовані над жилками залишаються витягнутими.

Антиклінальні стінки основних епідермальних клітин бувають прямими 
або хвилястими. Хвилястість частіше спостерігається у клітин, що мають при
близно однакову ширину і довжину. Ступінь хвилястості клітинних стінок 
залежить від умов місцезростань. У рослин, що ростуть при інтенсивному 
освітленні, хвилястість менша порівняно із затіненими. Причини, що зумов
люють появу хвилястості поки що не з'ясовані.

Клітинні стінки основних епідермальних клітин мають певні характерні 
особливості. Найскладнішу будову мають зовнішні стінки. Вони, як правило, 
сильно потовщені, вкриті кутикулою, восковим шаром, а у ксерофітів час
то кутинізовані (рис. 34). Кутикула -  це безперервна плівка, яка, головним 
чином, складається із кутину -  жироподібної речовини. Поверхня кутикули 
інколи утворює горбочки, сіточки або виступи, помітні на поперечних зрізах 
епідерми.

В кутикулі розрізняють два шари: внутрішній, пронизаний дендритами, і 
зовнішній, що їх не містить. Дендрити -  це щільні прожилки, що складають

ся переважно із пектинів (гідрофільних речовин), якими може досить легко 
пересуватися вода з розчиненими в ній речовинами. Ці дуже тонкі канальці 
в товщі кутикули, що заповнені пектином, ймовірно, є шляхами транспорту
вання різноманітних речовин, які визначають кутикулярну проникність.

На поверхні кутикули багатьох рослин є восковий шар. Воскові відкла
дення листків різних видів рослин, як правило, розрізняються за формою. 
Вважають, що форма воскових відкладень може бути надійною систематич
ною ознакою. Щільність воскового шару неоднакова на різних ділянках по
верхні листка. Над жилками і з краю листка воску, як правило, мало. Іноді у 
рослин, наприклад у деяких пальм, товщина шару воску може досягати 5 мм.

Одні дослідники вважають, що виділення воску відбувається в рідкому 
стані шляхом його дифузії крізь шар ще не затверділої кутикули, на думку 
інших -  віск виділяється в пом'якшеному стані крізь спеціальні пори. Це під
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тверджується тим, що після видалення воску з поверхні листка він вже через 
деякий час знову виділяється, навіть через товщу затверділої кутикули. Різні 
фактори суттєво впливають на формування воскових відкладень. Інтенсив-

Р и с .  3 4 .  К у т и к у л а  і  в і с к  н а  е п і д е р м і  р о с л и н :

А -  поперечний зріз епідерми листкоподібного горбочка кактуса (Агіосагриз 
геїизиз):
1 - кутикула; 2 -  фігурні ходи (тейходи) в кутикулі; 3 -  епідерма; 4 -  продих; 5 -  під- 
продихова повітряна порожнина; б -  хлорофілоносна паренхіма (розміри в мікро
нах); Б -  поперечний зріз вузла стебла цукрової тростини (БассБагит):
1 -  воскові відкладення; 2 -  епідерма
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не освітлення, висока температура, низька вологість -  посилюють секрецію 

воску, тому у рослин, що ростуть в аридних (посушливих) умовах, часто спо
стерігається значний восковий шар.

Протопласт клітин основної епідерми має досить складну організацію. 
Ядра, як правило, округлі. Пластидний апарат у більшості видів представле
ний хлоропластами, які мають невелику кількість слабко розвинених гран. 
Пластиди клітин основної епідерми мають знижену фотосинтетичну актив
ність і можуть приймати на себе інші функції, не притаманні хлоропластам 
мезофілу -  спеціалізованої фотосинтетичної тканини. Мітохондрії мають гар
но розвинену систему крист і часто містять інтрамітохондріальні гранули.

За наявністю ендоплазматичного ретикулума клітини епідерми різних 

видів рослин суттєво відрізняються. У одних видів він розвинений слабко, 
інші мають добре розвинений ретикулум. Краще розвинений ендоплазма

тичний ретикулум часто виявляється в клітинах розташованих з краю лист
кової пластинки. У одних видів переважає гладенький, а у інших -  шорсткий 

ретикулум. Апарат Гольджі активний, плазмалема часто утворює численні 
складки.

Більшу частину об'єму клітини епідерми займає вакуоля, що містить у 
розчиненому вигляді значну кількість вакуолярних пігментів флавоноїдної 
природи (антоціанів, флавонів), які своїми оптичними та хімічними власти
востями доповнюють захисні функції епідермальних клітин.

Таким чином, клітини основної епідерми містять розвиненіший ендо
плазматичний ретикулум і активніший апарат Гольджі порівняно з клітинами 
мезофілу. Пластиди мають особливу будову, не характерну для типових хло
ропластів. Як відомо, добре розвинений ендоплазматичний ретикулум і апа
рат Гольджі характерні для секреторних клітин, відповідно клітини основної 
епідерми мають ознаки будови, характерні для залозистих тканин. Це дає 
підставу характеризувати клітини основної епідерми як метаболічно активні, 
можливо такі, що беруть участь в біосинтезі і секреції певних речовин.

Відсутність хлоропластів в епідермальних клітинах надає їм більшої про
зорості, збільшує їхню світлопропускну здатність, завдяки чому розташовані 

нижче клітини фотосинтезуючої паренхіми з великою кількістю хлороплас
тів отримують достатню кількість світлових променів. Тобто епідермальні 

клітини виконують роль світлових вікон.
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В епідермальних клітинах часто зустрічаються кристали. Лейкопласти і 
кристали солей надають клітинам епідерми особливого блиску, що сприяє 
відбиванню сонячних променів і захищає листок або стебло від перегріван
ня, завдяки цьому зменшується і випаровування. Кристали солей і лейко
пласти часто зустрічаються в клітинах епідерми пустельних та високогірних 
рослин.

У тієї самої рослини форма клітин епідерми в листках і стеблі неодна

кова. Епідермальні клітини листків мають округло-овальну форму, тоді як 
епідермальні клітини листкових черешків, стебел та органів, що ростуть 
в довжину, мають видовжену форму.

У представників злакових рослин в епідермі поряд з видовженими клі
тинами зустрічаються особливі, притаманні лише їм клітини: великі, сильно 
вакуолізовані, позбавлені хлоропластів, з тонкими радіальними стінками. 
Часто зовнішні стінки цих клітин потовщені, як у звичайних епідермальних 
клітин. Ці клітини або вкривають всю поверхню листка, або розміщуються 
смугами паралельно до жилок в три-чотири шари. На поперечних зрізах 
листка ці клітини розташовані віялоподібно. Вони зустрічаються з обох боків 
листка. Одні вчені називають їх пухирцеподібними клітинами, оскільки вони 
виконують роль водоносних клітин і набувають кулястої форми. Інші автори 

називають їх  клітинами розтягування, оскільки вважають, що саме ці кліти
ни сприяють розгортанню листкової пластинки на початку онтогенезу лист
ка завдяки надзвичайно швидкому розтягуваннюїх. Вважають, що ці клітини 
за зміни тургору сприяють гігроскопічним рухам, зумовлюючи цим настичні 

рухи вже сформованого листка, тому їх також називають моторними кліти

нами. Вони здатні згортати листок в трубку під час посухи.
У багатьох злаків клітини епідерми просочені кремнеземом та окорковілі.
Покривні волоски (трихоми).*___ _______ ..ТЗШйШИМіГ2
Клітини епідерми часто утворюють на поверхні волоски, або трихоми. 

Вони мають вигляд видовжених загострених клітин, сосочків, горбочків, гач
ків або лусочок (рис. 35). У багатьох рослин волоски не відокремлюються 
перегородкою від клітин епідерми, з яких вони утворились, і належать до 
категорії одноклітинних.

Покривні волоски, як правило, відмирають досить рано. Але у деяких 

рослин, наприклад злаків, зонтичних, бобових, вони залишаються життєз-
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Р и с .  3 5 .  Е п і д е р м а л ь н і  т р и х о м и :

а -  прості багатоклітинні на листку картоплі (Solanum tuberosum); б - зірчасті 
на листку маслини (ОІеа); в -  прості одноклітинні на листку яблуні (Malus); г -  про
сті одноклітинні на листку бавовнику (Gossypium); д -  гіллясті багатоклітинні 
на листку дивини (Verbascum)

датними протягом тривалого періоду. Протопласт покривних волосків має 
досить своєрідну будову: велике ядро, маленькі пластиди, що складаються із 
трубчастих елементів з окремими тилакоїдами, багато мітохондрій з добре 
розвиненою системою крист, гарно розвинений гранулярний ендоплазма
тичний ретикулум, слабко розвинений апарат Гольджі.

Крім одноклітинних бувають багатоклітинні волоски з дуже різноманіт
ною будовою: однорядні (у картоплі), кущисті (у платану та коров'яку), лус
коподібні та зірчастолускоподібні, масивні, які складаються з кількох ніби 
ниткоподібних багатоклітинних волосків (у деяких губоцвітих та бегоній). 
Іноді у багатоклітинних волосків з верхньої клітини виділяються специфічні 
речовини. В цьому випадку їх називають залозистими волосками (рис. 36).
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Р и с .  3 6 .  З а л о з и с т і  в о л о с к и :

А -  помідора їстівного (Lycopersicum esculentum); Б -  кропиви дводомної (Urtica 
dioica); В -  розмарину лікарського (Rosmarinus officinalis); Г -  хурми японської 
(Diospyros какі);Д -  цезальпінГІДжилліса (Caesalpinia gilliesii)

Залозисті волоски мають одно-або багатоклітинну голівку, де накопичується 
секрет. Після максимального накопичення вмісту секрету голівка залозисто

го волоска, просочена кутином, лопається і вміст поступово випаровується 
або виділяється в рідинно-краплинному стані крізь новоутворену щілину. 

Залозисті волоски характерні для родини зонтичних, пасльонових та губоц
вітих.

Крім того, зустрічаються і жалкі волоски, наприклад у кропиви (рис. 37).
У деяких випадках стінки жалких волосків просочені силіцієм і кутином. 

Клітина жалкого волоска кропиви велика, видовжена, до верхівки звужена 
і закінчується булавоподібною голівкою. Основа клітини розширена і розта

шована в заглибині багатоклітинної підставки. В клітині гарно розвинені ве
ликі вакуолі, які містять мурашину кислоту. При торканні листка голівка во
лоска пошкоджується, сам волосок заглиблюється в шкіру, утворюючи ранку, 
в яку надходить рідина з кислотою, яка спричинює характерну реакцію.



Покривні волоски зазвичай розглядають як пристосування, що сприяють 
зниженню інтенсивності транспірації рослин. Таку функцію можуть викону

вати лише мертві волоски, які створю
ють щільний покрив. Живі ж волоски 
не знижують, а, навпаки, сильно збіль
шують віддачу води, оскільки кутику- 
лярна транспірація органів, вкритих 
волосками значно вища ніж у клітин 

основної епідерми. Вважають, що між 
живими покривними і залозистими 

волосками мабуть немає різких функ
ціональних відмінностей. Ймовірно, 
що на ранніх етапах онтогенезу лист
ка покривні волоски функціонують як 
метаболічно активні утворення, а піс
ля відмирання -  як захисні.

Жалкі волоски захищають росли
ну від поїдання тваринами, а чіпкі во
лоски допомагають закріплюватись 
рослині або її органам на опорі.

Таким чином, за фізіологічними 
функціями волоски поділяють на за
лозисті та покривні. Залозисті волос
ки довше залишаються живими ніж 
покривні і можуть тривалий час ви
діляти ефірні олії, смолисті і цукристі 
речовини, слиз або воду з розчине
ними речовинами, цим самим при
скорюючи транспірацію.

Різноманітна будова волосків епі
дерми використовується в система
тиці рослин як діагностична ознака.

Морфологія волосків, як звичай
н е . 37. Жалкий волосок листка кро
пиви (Urtica dioica L.) них<так ' залозистих, різноманітна. Зу-
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і ірічаються одноклітинні і багатоклітинні, прості однорядні (пеларгонія), ба- 
і .иоклітинні лускуваті зіркоподібні (маслина), гачкоподібні (хміль), серпопо

дібні (підмаренник), великі одноклітинні на багатоклітинних підставках (кро
пива), багатоклітинні з багатоклітинними голівками (тютюн, калина) тощо.

Трихоми слід відрізняти від емергенців (шипів), що зустрічаються на по- 
керхні пагонів, на черешках і жилках листків та інших органів рослин. Вони 
складаються з сукупності клітин, оформлених у тверді загострені структу
ри, які досить легко здираються з поверхні відповідних органів, наприклад 
у малини, ожини, шипшини та ін. Емергенці утворюються внаслідок поділу 
іа розростання клітин не лише епідерми, а й паренхімних клітин, що лежать 
під шкіркою.

Від емергенців треба відрізняти колючки, які утворюються внаслідок ви
дозміни пагонів і містять при цьому деякі гістологічні структури цих органів 
(судинно-волокнисті пучки, ксилему, редуковані бруньки, лусочки та ін.).

П родихи. Процеси газообміну між внутрішніми тканинами і зовнішнім 
середовищем відбуваються крізь спеціальний апарат транспірації -  продихи, 
відкривання яких регулюється особливостями їхньої анатомічної будови та 
фізіологічної діяльності.

Формування продихів відбувається одночасно з ростом листка. Проди
хи утворюються внаслідок поділу клітин протодерми. Із однієї клітини прото- 
дерми виникає дві клітини-замикачі. Пізніше перегородка між ними руйну
ється і утворюється продихова щілина. У деяких рослин перед зникненням 
перегородки продовжується поділ клітин-замикачів і формуються побічні 
клітини. Продихи складаються із двох спеціалізованих клітин-замикачів, між 
якими знаходиться щілиноподібний міжклітинник -  продихова щілина. У де
яких видів хвойних продихова щілина закупорена восковими подушечками.

Клітини-замикачі багаті на цитоплазму і містять велику кількість орга- 
нел, їх  ядра часто містять конденсований хроматин, кількість якого зміню
ється залежно від стану продихів: у закритих -  мало або взагалі немає, у від
критих -  досить багато.

Наявність зелених пластид у клітинах продихів зумовлює фотосинте
тичне утворення і накопичення незалежно від клітин мезофілу пластичних 
речовин, від яких залежать осмотичні процеси і рухова активність продихо
вого апарату.
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Рис. 38. Будова продиху:
А -  вигляд зверху; Б -  поперечний розріз:
1 -  замикаюча клітина; 2 -  продихова щілина; 3 -  передній дворик; 4 -  задній дво
рик; 5 -  повітряна порожнина; 6 -  епідерма; 7 -  кутикула; 8 -  хлоропласти

У стромі хлоропластів клітин-замикачів містяться пластоглобули і ве
ликі крохмальні зерна. Інколи, досить рідко (у цибулі), хлоропласти клітин- 

замикачів не містять крохмальних зерен.
Характерною особливістю будови клітин-замикачів є наявність чисель

них мітохондрій із сильно розвиненою системою крист. Це свідчить про те, 
що продихові рухи потребують величезної затрати енергії, яка, мабуть, ви
трачається, насамперед, на здійснення активного транспортування одно
валентних катіонів до вакуолей клітин-замикачів під час відкривання про- 

дихів.
Клітини-замикачі часто оточені двома або декількома клітинами, що від

різняються за формою від клітин основної епідерми, їх називають побічними 
клітинами продихів. У більшості рослин клітини-замикачі мають бобоподіб- 
ну форму (рис. 38). Зовнішні стінки клітин замикачів мають вирости -  гребені. 
Простір, обмежений цими виростами називають переднім двориком. Поді
бні вирости часто мають і внутрішні стінки клітин-замикачів, вони утворю
ють задній дворик, який з'єднаний з великим міжклітинником -  підпродихо- 
вою порожниною. Передній і задній дворики з'єднані між собою вузькою щі
линою. Водяна пара, кисень та вуглекислий газ накопичуються у повітряній 
камері. Стінки клітин-замикачів, що звернені до продихової щілини, мають 
потовщення, протилежні стінки -  тонкі.
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Рис. 39. Двоповерховий продиховий апарат дроку (Брагіїит іипсеит):
А -  вигляд зверху; Б -  поперечний зріз:
і -  замикаючі клітини верхнього поверху; 2 -  замикаючі клітини нижнього повер
ху; 3 -  біляпродихові клітини продихового апарату; 4 -  верхня воронка продихів;
5 -  нижня воронка; б -  продихова щілина; 7 -  повітряна порожнина; 8 -  епідерма;
9 -  кутикула; 7 0 - хлоренхіма

У деяких ксерофітів, крім звичайних продихів зустрічаються складні
ші продихові апарати, наприклад двоповерхові продихи з двома парами 
клітин-замикачів (рис. 39).

Хоча ззовні продихи різних рослин схожі, вони відрізняються особли
востями будови клітин-замикачів та побічних клітин. Різноманіття продихо
вих апаратів зумовлює різноманіття механізмів відкривання та закривання 
продихів. Але завжди загальна регуляція ширини отвору продихової щілини 
визначається тургором клітин-замикачів.

За підвищення тургорного тиску клітин-замикачів тонкі стінки сильно 
розтягуються і випинаються в напрямку від щілини. Внаслідок цього виги
нається і потовщена стінка, що обмежує щілину і продих відкривається. За
кривання його відбувається в зворотньому порядку.

Своєрідну будову мають продихи злаків (рис. 40). їхні клітини-замикачі 
гантелеподібної форми. Стінки розширених ділянок клітин тонкі, а в серед
ній частині сильно потовщені. До клітин-замикачів прилягають дві побічні 
клітини.

ш



Рис. 40. Епідерма листка пшениці (Тгіїісит):
) -  клітинна стінка; 2 -  пори; 3 -  цитоплазма; 4 -  ядро; 5 -  замикаючі клітини про- 
дихів; 6 -  побічні клітини

Своєрідний і механізм продихових рухів злаків. При підвищенні тургор- 
ного тиску розширені кінці клітин-замикачів, що мають тонкі стінки, збільшу
ються в об'ємі. Центральні ж ділянки клітин із сильно потовщеними стінками 
суттєво не змінюють своєї форми і розмірів. Тому, при розширенні кінцевих 
ділянок клітин центральні відходять одна від одної і продих відкривається. 

Закривання продихів відбувається в зворотньому порядку.
Важливо, що у злаків кінцеві ділянки обох замикаючих клітин сполучені 

наскрізними отворами в стінках, крізь які протопласти сполучені між собою. 

Очевидно це сприяє роботі клітин як єдиної системи.
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Той факт, що відкривання і закпивання продихів відбувається внаслідок 

іургорного тиску клітин-замикачів сьогодні не викликає сумнівів. З приводу 
механізму регуляції тургору продихових клітин існують різні точки зору. Згід
но класичної теорії регуляція тургору клітин-замикачів відбувається внаслі
док зворотнього перетворення осмотично неактивної речовини -  крохмалю 
до осмотично активних -  цукрів. Останнім часом достовірно підтверджено, 
що в регуляції осмотичного потенціалу клітин-замикачів беруть участь одо- 
валентні катіони, насамперед калій. При відкриванні продихових щілин одно
валентні катіони надходять до вакуолі клітин-замикачів проти градієнта кон
центрації. Осмотичний потенціал клітин зростає, в них надходить вода, тургор 
збільшується і продихи відкриваються. Якщо механізм, що підтримує високу 
концентрацію осмотично-активних речовин в вакуолях клітин-замикачів від

ключається, ці речовини за градієнтом концентрації виходять із вакуолей 
клітин-замикачів, їх тургор знижується і продихи закриваються.

Сучасні уявлення про механізм руху продихових клітин значно розши
рились і поглибились. Виявилось, що розглянутий механізм відкривання та 
закривання продихової щілини властивий далеко не всім рослинам. Вста

новлено ще такі механізми руху продихів:
1. Енергозалежні процеси переміщення іонів калію між замикаючими 

і побічними клітинами з подальшою реалізацією наслідків зміни їхнього 

осмотичного потенціалу.
2. Продихи закриваються при збільшенні концентрації фітогормону аб- 

сцизової кислоти (під час посухи та при інших стресових ситуаціях).
3. У зміні форми і розмірів клітин продихів, можливо, беруть участь і ско

ротливі білки типу актоміозину, виявлені в цитоплазмі цих клітин.
4. Під час дощу клітини епідерми, поглинаючи воду переходять до стану 

повного тургору і стискають клітини-замикачі, які під дією механічного тиску 

закривають продихову щілину.
У наземних рослин з дорзовентральною будовою листків продихи роз

ташовані з нижнього боку. Такі листки називають гтостоматичними. У вод
них рослин з листками, що плавають на поверхні води, продихи розташовані 
з верхнього боку і листки називають епістоматичними. У наземних листків 
ізолатеральної будови, які освітлені рівномірно з обох боків, продихи також 

розташовані рівномірно, а листки називають амфістоматичними.



Клітини-замикачі можуть знаходитися на одному рівні з епідермальни
ми клітинами, виступати над ними або навпаки бути заглибленими в епідер

мальні клітини.
У рослин, що розвиваються в умовах недостатньої вологості і великих 

вітрів, продиховий апарат має ряд пристосувань для зменшення надмірного 
випаровування води. Продихи тут прикриті і лежать у заглибинах: у олеан
дра -  в ямках, у казаурини -  у борозенках. Заглибини для клітин-замикачів 
вистелені волосками, їх називають продиховими криптами.

У деяких рослин під час посухи листки згортаються в трубки, продихи 
потрапляють всередину їх і таким способом регулюється транспірація.

У багатьох випадках, коли замикаючі клітини продихів трохи підняті над 
поверхнею епідерми або навпаки занурені в ямки, рух продихів складніший. 
У цьому випадку відкривання і закривання продихів значно залежать від по
ложення і характеру з'єднання замикаючих клітин із найближчими клітина
ми епідерми, які називають побічними клітинами.

У деяких рослин спостерігається здерев'яніння замикаючих клітин. 

У таких випадках зміна розміру щілини продихів також регулюється діяль
ністю побічних клітин, які еластичніші, швидше розширюються або звужу
ються, зумовлюючи цим зміну положення замикаючих клітин. Продихи із 
здерев'янілими замикаючими клітинами інколи зовсім не закриваються. Тоді 
газообмін і транспірація регулюються іншими анатомічними особливостями 
клітин -  періодичним утворенням у продиховій щілині воскових подушечок, 
які закривають отвір (у хвойних) або кутинізацією стінок клітин мезофілу, що 
межують із міжклітинною порожниною.

Крім звичайних продихів, відомі також спеціалізовані, крізь які виді
ляється краплинно-рідка вода. Такі продихи називають водяними, а увесь 
комплекс, що бере участь у виділенні води, дістав назву гідатоди. На відміну 
від звичайних продихів гідатоду утворює група паренхімних клітин, які за
кінчуються на верхівці листка або біля зубчика парою клітин-замикачів, які 
майже ніколи не закривають продихової щілини. Під клітинами-замикачами 
зазвичай розташовані 4-8-12 паренхімних клітин, які входять до складу одні
є ї гідатоди. Крізь щілину гідатоди ці клітини виділяють краплинно-рідку воду. 
Під щілиною розташована тканина із живих тонкостінних клітин -  епітема. 
Розрізняють активні та пасивні епітеми. У активних епітемах вода виділяєть-
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ся завдяки роботі протопластів клітин. Досліджено, що з відмиранням клітин 
епітеми виділення води припиняється. У пасивних епітемах вода фільтруєть- 
( я крізь клітини під дією гідростатичного тиску у трахеїдах. Процес виділен

ня води крізь водяні продихи називають гутацією.

Продихи, як анатомічні структури, характерні для всіх представників 
класів вищих рослин (за винятком маршанцієвих, у яких є лише дихаль
ця (дихальні отвори), утворені двома нерухомими клітинами без живого 
вмісту).

і Крім листків, продихи зустрічаються на епідермі стебел, як трав'янистих, 
іак і молодих деревних рослин, а також на чашолистиках, пелюстках, тичин

кових нитках і пилкових трубках, на поверхні маточки тощо. На генератив
них органах також є продихи, але більшість їх не функціонує.

Цікава будова епідерми стебла водних рослин. Епідерма надводної час- 
іини пагона, на відміну від зануреної у воду частини, має продихи. В підвод
ній частині під епідермою одним-двома шарами субепідермальних клітин 
розташовані повітряні порожнини. Епідерма цих рослин вкрита шаром ку- 

іикули, яка, ймовірно, захищає тканини стебла від вимочування.
Особливу будову має епідерма пагона очерету. Стінки епідермальних 

клітин сильно кутинізовані і бувають двох видів: бокалоподібні та звичай
ні. Місця з'єднання стінок сусідніх епідермальних клітин в радіальному на
прямку утворюють звивисті щілини. Ці щілини з'єднані з міжклітинниками 
субепідермальних клітин.

Первинною покривною тканиною є і епіблема. Це одна із важливих 
у функціональному відношенні тканин кореня.

Еп іблем а. Всисна частина кореня вкрита первинною покривною ткани
ною -  епіблемою, яка топографічно подібна до епідерми. Функціональні від
мінності цієї тканини зумовили і відповідну її будову. Крізь епіблему із ґрунту 
всмоктується вода і розчинені в ній мінеральні солі. Як і епідерма, вона скла
дається лише з одного шару клітин. Продихів, кутикули та воскового шару 
на епіблемі немає. На епіблемі повітряних коренів деяких епіфітів містяться 

продихи і в багатьох випадках така епіблема ззовні вкрита кутикулою. Клі
тини епіблеми тонкостінні. Із них формуються кореневі волоски, крізь які і 
відбувається всмоктування. Кореневі волоски -  ефемерні утворення, які 
функціонують 10-20 днів, а потім відмирають. Натомість на молодій ділянці
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кореня відростають нові волоски. Звичайно їх  довжина дорівнює 1-2 мм (у ! 

осокових та злакових -  до 8  мм).
Перидерма. На багаторічних органах усіх рослин одношарова епідер*! 

ма замінюється перидермою. Перидерма -  покривна тканина вторинного 
походження, яка утворюється під час вторинного росту стебел і коренів у 
голонасінних та деревних рослин.

Перидерма -  це комплексна багатошарова тканина, яка складається із 
фелемиі_- корка, фелогену -  коркового камбію, за рахунок якого перидерма" 
збільшується в товщину, і фелодерми -  основної тканини, що виконує функ
цію живлення фелогену.

Корковий камбій, або фелоген складається із живих клітин. Це вторин
на латеральна меристема. Утворення коркового камбію починається з того, 
що клітини, які вже закінчили ріст, дедиференціюються і знову починають 
ділитися. Внаслідок поділу утворюються тангентальні (паралельні поверхні 
стебла) перегородки (рис. 41). Так утворюється прошарок сплющених клітин, 
які діляться тангентально -  корковий камбій. Назовні фелоген відкладає ко
рок, а до середини -  фелодерму, що складається з живих клітин, які містять 
хлоропласти. Тому фелодерма функціонує як асиміляційна, запасаюча або 
захисна тканина. У багатьох випадках фелодерма може заміняти шар фело
гену у разі його пошкодження. Клітини фелодерми розташовані радіально і 
мають майже однакову будову із сусідніми клітинами кори.

Кількість шарів клітин фелеми і фелодерми, що відкладаються фелоге
ном протягом року, сильно коливається у різних видів, а деякі рослини вза-

Рис. 47.  Закладання та етапи діяльності коркового камбію з утворенням  
корка та фелодерми:
1 -  епідерма; 2 -  фелоген; 3 -  фелодерма; 4 -  молода клітина корка; 5 -  клітини 
корка
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і плі не утворюють фелодерми. Місце закладання фелогену, також, може бути 
різним. У верби наприклад він закладається в епідермі, у тополі, вишні, сли
ни та кизилу -  в субепідермальному шарі, у бобових, сосни та смородини -  
н більш глибинних шарах корової паренхіми, а у малини та шипшини -  в пе- 
рициклічному кільці.

Таким чином виникає комплекс тканин: фелоген -  вторинна твірна тка

нина, фелема -  вторинна покривна тканина і фелодерма -  основна тканина.
( )сновною частиною перидерми є корок.

Корок складається з таблитчастих клітин, які лежать радіальними рядами. 
Стінки клітин корка просочені суберином і не пропускають ні води, ні газів, 
І.ІВДЯКИ  чому він виконує основні захисні функції. Ці клітини щільно зімкнені 
між собою, міжклітинників тут немає. Клітини корка мертві, порожні, виповне
ні повітрям, у деяких рослин заповнені дубильними речовинами та продук- 
і.іми їхнього розпаду. У клітинах корка берези міститься смолеподібна біла 
речовина -  бетулін. Коркова тканина має низьку теплопровідність, завдяки 
чому рослини менше вимерзають. Наймасивніший корок міститься у стовбу
рі коркового дуба, його використовують у промисловості. Це вічнозелене де
рево, яке дуже повільно росте і досягає повної продуктивності у 60-80 років. 

Ібір врожаю проводять влітку кожні 9-11 років. У цей час шар, який з'єднує 
кору із стовбуром, перебуває у рідкому стані. Кору сушать шість місяців.

У однодольних перидерма утворюється рідко. ЇЇ утворення пов'язане 
з клітинами первинної кори, які просочуються суберином. У цих рослин ти
повий камбій і фелоген не утворюються навіть у багаторічних представників 
іропічних трав'янистих та деревних форм. Схожа на перидерму комплексна 
тканина формується у алое, фінікової пальми тощо.

У деяких деревних однодольних перидерма утворюється із периферій
них паренхімних клітин первинної кори внаслідок їх чисельного поділу та 
окорковіння. Не зважаючи на різне походження перидерм у дводольних та 
однодольних рослин, ці тканини фізіологічно подібні.

Перидерма формується за певних умов на всіх органах рослин: на стеблі, 
коренях і їхніх видозмінах, на плодах, наприклад у яблук та груш, захищаючи 
їх від висихання та інших несприятливих умов.

Сочевички. Коркова тканина непроникна для газів та води, тому газо
обмін внутрішніх частин рослини з повітрям забезпечують спеціальні утво
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рення -  сочевички, які за своєю 
функцією нагадують проди- 
хи, але складніші за будовою 
(рис. 42). Як правило, сочевич
ки формуються під продихами. 
Коли продихів багато, соче
вички утворюються лише під 
деякими, а коли мало, то під 
кожним. Якщо продихи розта
шовані групами, сочевички за
кладаються під цими групами 
Сочевички з'являються раніше, 
ніж коркова тканина. Клітини 
хлорофілоносної паренхіми 
під продихом дедиференцію 
ються і утворюють смужку фе
логену. Останній відокремлює 
назовні клітини, які швидко 
роз'єднуються, утворюючи ба
гато міжклітинників.

Фелоген сочевички функціонує активно і формує значно більшу кіль
кість клітин ніж фелоген, який утворює корок. Фелоген сочевичок майже не 
утворює клітин фелодерми.

Сочевички складаються зі згрупованих округлих тонкостінних паренхім- 
них клітин, які утворюють опуклості під відмираючою епідермою. Газообмін 
через сочевичку відбувається завдяки великим міжклітинникам між парен- 
хімними клітинами. Сукупність цих паренхімних клітин називають виповню- 

вальними клітинами.
Внаслідок поділу клітин фелогену виповнювальна тканина весь час на

ростає знизу, натискає на епідерму, вона розривається і виповнювальні клі

тини виступають назовні.
З припиненням вегетації фелоген сочевичок утворює у виповнюваль- 

ній тканині так звані замикаючі шари -  один або кілька прошарків із щільно 
об'єднаних і добре окорковілих клітин, завдяки чому значно зменшується

Рис. 42. Сочевичка бузини (Sambucus nigra) 
на поперечному зрізі:
1 -  виповнювальна паренхіма; 2 -  залишки епі
дерми; 3 -  фелема; 4 -  фелоген; 5 -  фелодерма; 
б -  трициклічні луб'яні волокна; 7 -  паренхіма 
первинної кори; 8 -  щойно розірваний замика
ючий шар фелеми



газообмін і вихід пароподібної води, а пагони краще перезимовують. Вес

ною такі прошарки розриваються під тиском нових шарів виповнювальної 
тканини.

Сочевички є у більшості рослин. Однак у деяких, наприклад у винограду, 
їх немає. Аерація у цих рослин забезпечується злущуванням старих ділянок 
кірки, і тоді молоді ділянки краще пропускають повітря.

Кількість сочевичок на одиницю поверхні у різних видів рослин неодна
кова, як неоднакова кількість продихів або їхніх груп. На стовбурах деревних 
рослин, де вже немає перидерми, сочевички здебільшого з одного боку при
лягають до елементів флоеми, а з другого -  до тріщин кірки. Коли деревна 
частина і кора стебла мають багатошарові серцевинні промені, то сочевички 
розташовуються проти цих променів. Це дає підставу вважати, що промінь 
га сочевички утворюють загальний радіальний хід для забезпечення газо
обміну.

Розміри і форма сочевичок дуже різноманітні. Вони бувають і дуже дріб

ними, і значних розмірів, видовженими, округлими тощо. Розташовані вони 
або хаотично, або паралельними рядами вздовж та поперек стебла: відпо
відно розрізняють поздовжні і поперечні сочевички. Дуже великі сочевички, 
які досягають іноді 15 см в довжину, утворюються у берези, черешні та ін. 
У багатьох порід сочевички з віком змінюються, насамперед збільшуються, 
хоча у яблуні розміри сочевичок навпаки зменшуються із-за опробковіння 
клітин з боків сочевички.

Ступінь сформованості перидерми та її характер необхідно враховувати 
при виборі способу та режиму зберігання овочів. У перидермі коренеплодів 
моркви шар корка дуже тонкий, фелоген продукує переважно фелодерму, 
вона потужніша ніж фелема. Тому, щоб запобігти висиханню коренеплоди 
зберігають у піску. Зберігання картоплі залежить від сформованості пери
дерми. З молодих бульб шар корка легко знімається, тому що рвуться живі 
тонкостінні клітини фелогену. Після того як фелоген диференціюється у по

стійні тканини, картоплю можна закладати на зберігання.
Кірка (ритидом). У більшості рослин перший фелоген відмирає і замість 

нього у глибших шарах кори утворюються нові прошарки, які згодом теж 
відмирають. Внаслідок такого послідовного закладання прошарків фелоге
ну на поверхні органів утворюються відносно товсті тріщинуваті сегменти
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Рис. 43. Будова кірки дуба (Оиегсиз гоЬиг):
1-5 -  перидерма; 6 -  мертва паренхіма кірки; 
7 -  друза; 8 -  кам'янисті клітини; 9 -  склерен
хімні волокна

відмерлих тканин, які побудо
вані складніше ніж перидерма. 
Комплекс цих відмерлих тка
нин, розмежованих "прошар
ками корка, що послідовно 
виникають, утворює третинну 
покривну тканину -  кірку, або 
ритидом (рис. 43).

Кірка утворюється у біль
шості дерев помірного кліма

ту: у клена, груші, граба, дуба, 
сосни та ін. У дерев, що довго 
зберігають перидерму, стов
бур гладенький. Лише в нижній 
частині цих рослин утворюють
ся вертикальні тріщини на корі 

(береза, тополя).
Деяким деревам властива 

лускувата кірка, яка відпадає 
неправильними ділянками (по

луничне дерево, сосна, платан).
Кільцювата кірка утво

рюється тоді, коли нова пери
дерма закладається у вигляді

циліндричних ділянок у корі, як це спостерігається у винограду, евкаліптів, 

кипарисів та ін. (рис. 44).
У зв'язку з тим, що кірка -  це багатошарове утворення відмерлих клітин 

різних типів, клітинні стінки яких просочені хімічно інертними сполуками 
(суберином, лігніном, солями), які містять баластні включення тощо, вона 
значно краще, ніж перидерма, захищає рослину від зайвих втрат води, пе
регрівання, вимерзання, різких температурних змін, проникнення паразитів, 
обгризання кори тваринами, опіків сонячним промінням та обгорання під 

час лісових пожеж.
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Рис. 44. Кірка:
А -  кільцювата; Б, В -лускувата (а -  кірка, б -  кора); 1 -  перидерма; 2 -  камбій; 
З - паренхіма; 4 - склеренхіма; 5 -  флоема; б - судина ксилеми
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ПРОВІДНІ ТКАНИНИ

Оскільки рослинний організм розчленований на дві сфери -  ґрунтового 
і повітряного живлення, то утворилися дві провідні тканини, які забезпечи
ли ефективне пересування речовин удвох протилежних напрямках.

Провідна система складається з двох комплексних тканин:
- ксилеми, по якій поживні речовини разом з водою рухаються з кореня 

по стеблу в листки, це висхідна течія,
- флоеми, яка транспортує органічні речовини, синтезовані самою ppç; 

линою, це низхідна течія.
Ксилему та флоему за їхніми функціями різко розмежувати не можна, бо 

за певних умов і в різні періоди онтогенезу по ксилемі можуть рухатись вго
ру і органічні речовини (цукри, амінокислоти, фітогормони, що утворюються 
в коренях навесні). У зворотному напрямку по флоемі можуть рухатись не 
тільки пластичні речовини, а й мінеральні сполуки, наприклад, восени, коли 

з опадаючого листя відводиться значна кількість мінеральних елементів, які 
резервуються в запасаючих тканинах стебла, коренів, бульб тощо.

Часто довгі пагони звисають і знаходяться нижче коренів (ампельні рос
лини, епіфіти). У цьому випадку напрямок ксилемного і флоемного тран
спортування речовин є ніби зворотнім, але лише в геометричному розумінні. 
Принципово ж напрямок руху відносно осьових органів завжди залишаєть
ся постійним.

Ксилема і флоема мають ряд спільних ознак:
- обидві тканини формуються з тяжів прокамбію (первинні ксилема і фло

ема) або камбію (вторинні ксилема і флоема);
- вони утворюють у тілі рослини безперервну розгалужену систему, яка 

об'єднує всі органи рослини;
- ксилема і флоема це складні (комплексні) тканини, тобто до їх складу 

входять різнорідні елементи -  провідні, механічні, паренхімні;

- провідні елементи мають витягнуту форму;
- стінки провідних елементів містять пори або перфорації, що полегшує 

проходження речовин.
У рослин різних систематичних груп провідна система розвинена нео

днаково. Утворення спеціалізованих провідних тканин спостерігається вже
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у мохів, але високий рівень їхнього розвитку спостерігається тільки у тих 
рослин, у яких тіло диференціюється на корінь, стебло та листки. Такі рос
лини називають судинними.

Ксилема. Ксилема -  провідна тканина судинних рослин, яка виконує 
я рослині три основні функції -  опорну (механічну), провідну і запасаючу. 

Відповідно з цими функціями знаходиться і ультраструктура її клітин. Ксиле
ма складається із декількох типів клітин. Одним із основних її компонентів є 
провідний елемент. В диференційованому стані це мертва клітина, що функ
ціонує як канал для проведення водних розчинів. Другий тип елементів кси- 

леми -  паренхімні клітини. Ця група клітин є різнорідною. За розташуванням 
і ступенем участі в ксилемному транспортуванні особливе місце в цій групі 
займають контактні клітини, що розташовані біля судин. Вони вносять най
більший вклад у формування і розподіл ксилемного ексудату. Третій тип кси- 
лемних елементів -  це механічні волокна. За формою і структурою клітинної 
стінки волокна подібні до провідних елементів, але вони заповнені повітрям. 
Ксилемні волокна часто розташовані групами, утворюючи компактні тяжі, 
що виконують, головним чином, опорну функцію.

За походженням і місцем розташування розрізняють первинну і вторин
ну ксилеми: первинна ксилемд утворюється внаслідок діяльності проваску- 

лярноїмеристеми -  прокамбію, вторинна розвивається із камбію. Первинна 
і вторинна ксилеми відрізняються між собою як набором елементів, так і їх 

ньою будовою. Первинна тканина має простішу будову: часто вона складе
на лише із провідних елементів (що ще диференціюються або зрілих). Якщо 

вона крім провідних елементів, включає ще й паренхімні клітини, то їхній 
відсоток незначний.

Вторинна ксилема є найтиповішою для осьових органів голонасінних і 
деревних дводольних, у яких первинні тканини існують недовго. Характер
ною її ознакою є наявність двох систем елементів -  вертикальної, в якій пе
реважають мертві клітини і горизонтальної (радіальної), що складається, в 
основному із живих клітин (промені деревини).

Ксилема включає два типи провідних елементів: трахеїди і Гпрахеї, або 
судини (рис. 45,а).

Трахеїди -  це видовжені, загострені на кінцях, мертві клітини з товстими 

здерев'янілими клітинними стінками (рис. 46). Переміщення водного роз-
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чину з однієї трахеїди в іншу відбува
ється через_значну кількість облямо

ваних пор, які розташовані не тільки 
на скошених перегородках трахеїд, а 
й на бічних стінках. Вода транспорту
ється крізь пори -  порові поля, тому 

цей процес відбувається повільно. 
Більша частина облямованих пор 
розташована біля закінчень клітин, 
де розчин переходить із однієї трахе
їди в іншу. Інколи бічні стінки мають 
нерівномірні потовщення, у цьому 
випадку розрізняють спіральні трахе
їди. Трахеїди -  перший тип провідних 
елементів,які виникли вході еволюції. 
У папоротей і хвойних рослин трахеї-

Рис. 46. Типи трахеїд:
1 -  спіральні трахеїди липи (ТІІІа 
согсіаїа); 2 -  драбинчасті трахеїди па
пороті орляку звичайного (Рїегісііит 
ациіііпит); 3 -  пористі трахеїди сосни 
(Ріпт зііує їіг ії)

Рис. 45. Трахеальні елементи:
а -  схема будови і сполучення: 1 -  тра
хеїд; 2 -  члеників судин; б -  членики 
судин: 3,4 -  з драбинчастою перфора
цією; 5-9 -  із простою; в -  закупорюван
ня судини: 10 -  тили; 11 -  закупорена 
судина; 12 -  вирости клітин паренхіми 
деревини

ди -  єдинии тип провідних елементів 
ксилеми. У покритонасінних трахеї
ди формуються у первинній ксилемі. 
Довжина клітин трахеїд коливається 
в межах 1-4 мм, тоді як їхній діаметр 
не перевищує десятих і сотих часток 
міліметра.

Трахеїди утворюються із прокам- 
біальних пучків.

У хвойних трахеїди розташовані 
в деревині переважно правильними 
радіальними рядами. Характерні для 
них облямовані пори містяться лише 
на радіальних стінках, тому рідина
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переміщується переважно в тангентальному напрямку. Трахеїди, які утво
рюються в другій половині літа, відрізняються від типових тим, що стінки у 

них товстіші, порожнини клітин менші, облямовані пори стають дрібнішими і 
нагадують щілиноподібні. Отже, осінні трахеїди хвойних рослин є ніби пере
хідною формою до клітин механічної тканини -  лібриформу.

У голонасінних провідний елемент ксилеми представлений виключно 
трахеїдами. У покритонасінних трахеїди зустрічаються у первинній ксилемі, 
але домінують судини, будова яких більше пристосована до руху водного
розчину: судини складаються із окремих члеників -  витягнутих клітин, що

•   ■ -  —     ■-

розташовані вдовж загальної осі і прилягають одна до одної торцевими 
стінками, які на відміну від стінок трахеїд, мають великі наскрізні отвори -  
перфорації, крізь які вільно проходить водний потік, значно легше ніж крізь 

трахеїди. У судинах вода транспортується і через перфораційні пластинки. 
Найдосконаліші судини мають на поперечних стінках один великий отвір.

Судини -  більш досконала провідна тканина. Утворення судин зумовили 
еволюційні зміни трахеїд -  вкорочення, збільшення діаметра, переміщення 
перфорацій на поперечні стінки.

Спільними ознаками провідних елементів ксилеми є: видовжена форма, 
здерев'яніла пориста стінка, відсутність у сформованому стані протопласта.

Сформований провідний елемент складається з однієї клітинної стінки, 
формування якої є підсумком клітинної диференціації. Клітинна стінка провід
них елементів ксилеми часто має вторинне потовщення. Залежно від потов
щення бічних стінок розрізняють кільчасті, спіральні, сітчасті, драбинчасті і по-__ :        .
ристі судини. Членики судин спочатку є живими клітинами, які розростаються, 
цитоплазма вакуолізується, клітинні стінки потовщуються і дерев'яніють. Пе
регородки між члениками ослизнюються, набрякають і під впливом потоків 
розчинів продірявлюються. Приблизно на цьому етапі членики судин втрача
ють живий вміст, що зумовлено здерев'янінням їхніх клітинних стінок і пере
міщенням по них потоків води, які змивають живий вміст (рис. 47). В результаті 
поздовжній ряд клітин утворює трубку з продірявленими рештками перего
родок і між члениками утворюються крупні отвори -  перфорації.

У члеників судин (трахей) при утворенні перфораційних пластинок мо
жуть гідролізуватися всі речовини клітинної стінки, включаючи целюлозу. 
Зберігаються лише захищені лігніном ділянки стінки перфораційної пластин-
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Рис. 47. Розвиток пористоїсудини:
1 -  меристематичні клітини; 2,3 -  послідовне утворення прокамбіального тяжу;
4 -  утворення члеників судини із клітин прокамбіального тяжу; 5 -  судина з обля
мованими порами

ки, що у вигляді кільця прилягають до бічних стінок трахеї (прості перфора
ції) або у вигляді перекладинок, перетинаючи всю перфораційну пластинку 

(драбинчасті перфорації) (рис. 45,6).
Розміри судин значно більші за розміри трахеїд.
Довжина окремих судин досягає кількох метрів, а у ліан -  кількох десят

ків метрів при діаметрі 0,1-0,7 мм.
І трахеїди і, більш вдосконалені провідні елементи, -  судини -  приклад 

клітин високої спеціалізації.
Цикл розвитку клітин, що диференціюються в провідні елементи, займає 

незначний час, лише декілька діб, а в деяких випадках, навіть годин. Специ
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фікою утворення даних клітин є лігніфікація вторинної клітинної стінки, піс
ля якої припиняється ріст клітин. Розвиток провідних елементів закінчується 
і лобальним автолізом цитоплазми.

Спеціалізація провідних елементів базується на стійкості лігніфікованої 
стінки до руйнівної д ії гідролаз. Гідролази діють лише на нелігніфіковані ді-
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лянки клітинної стінки, внаслідок чого утворюються перфорації, які забез
печують вільне пересування розчинів всередині тканини, яка складається із 
мертвих клітин. З початком функціонування клітин як провідних елементів 
лміст клітинної порожнини, по суті вміст центральної вакуолі, надходить до 

ксилемного ексудату.
У більшості однорічних і багаторічних трав'янистих рослин судини і 

трахеїди, за деяким винятком, функціонують протягом всього вегетаційного 
періоду. На відміну від трав'янистих рослин, у деревних рослин судини не 
можуть функціонувати безперервно. З часом порожнини судин, а у багатьох 
випадках і трахеїд, закупорюються і вони перестають проводити розчини мі
неральних солей і воду. Судини часто закупорюються пухирчастими вирос
тами сусідніхпаренхімних клітин, що вростають крізь пори в їхню порожнину. 
Ці пухирчасті вирости в ксилемних елементах називають тилами  (рис. 45,в). 
Часто ядро паренхімної клітини переходить в тилу, де воно ділиться і між 
новими ядрами виникає перетинка. В результаті утворюється несправжня 
паренхіма, яка закупорює порожнину судини. Іноді в цих клітинах відкла
даються запасні поживні речовини, наприклад крохмаль. Діяльність судин 
припиняється, але вони зберігаються у тілі рослини і виконують механічну 
функцію. Тилоутворення частіше спостерігається у старих частинах стебел. 
У молодих стеблах тили утворюються у місцях, розташованих поблизу по
ранених частин.

У деяких деревних рослин (вишня, береза, клен) тилоутворення не спо
стерігається, судини закупорюються різними мінеральними і органічними 
речовинами і в результаті перестають функціонувати.

Тривалість функціонування судин різних деревних порід неоднакова і 
коливається в межах від 2-3 до 40-50 років.

Після припинення функціонування судин, що супроводжується лігніфі-
кацією^клітинних стінок і закупоркою судин, утворюється я^рдед деревина, 
яка темніша за центральну частину деревини стовбура, стійкіша до хвороб
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і шкідників, з кращими механічними властивостями, ї ї  використовують у ме

блевій промисловості.
У багатьох видів рослин, клітини що розташовані поблизу судин мають 

специфічну структуру клітинних стінок, які утворюють вирости всередину 
клітини -  протуберанці. Вони є посередниками між провідними елемент^ 
ми і оточуючими тканинами. Сусідство цих клітин з провідними елементами 
передбачає їх участь в регуляції сольового транспорту. З активністю цих 
клітин пов'язують транспортування речовин до провідних елементів кси- 
леми. Ці клітини супроводжують провідні клітини в місцях активного вихо
ду ексудату до оточуючих тканин. Ці клітини цікаві також тим, що спочатку 
вони спеціалізуються як паренхімні елементи, а пізніше деякі з них пере
творюються на гідроцити або волокна. На відміну від первинної ксилеми, 
протуберанців клітинної стінки в паренхімних клітинах вторинної ксилеми, 

як правило, немає.
Паренхіма ксилеми складається переважно з живих клітин, які мають

"     -• " . . .  „  -
помірно потовщені стінки з простими круглими порами, її маижФпемає у
хвойних, а у дводольних, навпаки, вона становить частину ксилемної зони 
не тільки провідних пучків, а й деревини стебла в цілому. В живих паренхім
них елементах (особливо в клітинах променів) вторинної ксилеми як голо- 
так і покритонасінних до порожнини клітини у більшості рослин прилягає 
ізотропний шар тонкогранулярної структури. Іноді відкладаються декілька 
ізотропних шарів, що розмежовують вторинну клітинну стінку. Функція ізо
тропного шару невідома. Одним із припущень є те, що він захищає прот 
пласт живих клітин від дії гідролітичних ферментів, що звільняються при по
рушенні протопласта трахеїд, волокон і члеників судин на останньому етапі 
їх  диференціації. Є відомості, що ізотропний шар малопроникний для роз
чинних речовин і ферментів. У цитоплазмі паренхімних клітин деревини ба
гатьох рослин є хлоропласти, функція яких ще остаточно не з'ясована. Крім 
хлоропластів тут можуть бути лейкопласти, в яких накопичується крохмал 
Запасаючу функцію у ксилемі виконують живі елементи -  насамперед або 
навіть виключно клітини променів деревини і осьової паренхіми, що довгий 
час зберігають життєздатність.

Певні запасні речовини -  жири, крохмаль, рідше білки в клітинах про
менів і осьової паренхіми містяться завжди, але їхня кількість, склад і співвід-
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ношення сильно варіюють залежно від виду, пори року та екологічних умов. 
Носени у плодових дерев накопичується стільки крохмалю, що він заповнює 
всю порожнину паренхімних клітин. Під час зимівлі крохмаль перетворюєть
ся на цукри, які запасаються у вакуолях паренхіми деревини. Ліпідні крапли
ни характерні для паренхімних елементів деревини. В зовнішньому річному 
шарі можуть накопичуватися таніни.

Взимку у деяких рослин в клітинах променів і осьової паренхіми дереви
ни, як запасні речовини накопичуються білки, які зникають навесні. Ймовір
но вони виконують захисну функцію.

Залежно від просторового розташування і співвідношення паренхімних 
клітин зсудийами деревини розрізняють два основних типи: апотрахеаль- 
мцц,(положення паренхіми дифузне, незалежне від положення судин) і пара- 
трахеадьний (обидві групи елементів взаємопов'язані між собою, просторо
во суміщені).

В еволюційному відношенні апотрахеальний тип розподілу паренхіми 
і судин більш примітивний. Паренхімні клітини, які безпосередньо контак

тують із судинами, утворюють активну функціональну групу. На цій основі їх 
називають контактними клітинами.

Клітини паренхіми деревини функціонально пов'язані з клітинами сер
цевинних променів. Здатність паренхімних клітин зберігати живий вміст 
протягом багатьох років у глибоких шарах відмерлих клітин ксилеми забез
печує можливість процесів регенерації ділянок деревини, пошкоджених мо
розами, шкідниками тощо.

Механічні елементи ксилеми. Опорну функцію певною мірою виконують 
провідні елементи ксилеми. Це можливо завдяки специфічному хімічному 
складу і будові їхніх клітинних стінок, насамперед значній товщині і наявнос
ті лігніну. Крім того, в ксилемі, як правило, розташовані групи спеціалізова
них клітин механічного призначення -  склеренхімні волокна, а у вторинній 
ксилемі їхній різновид -  волокна лібриформу.

Усі типи механічних елементів ксилеми мають видовжену форму та товсті 
здерев'янілі клітинні стінки, які надають їм твердості, жорсткості і пружності.

Флоема -  це друга тканина, що входить до складу провідної системи су
динних рослин. Залежно від походження і розташування в органах рослин, її 
як і ксилему поділяють на первинну і вторинну.
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Первинна флоема походить із
прокамбію і характерна для всіх су

динних рослин. Вторинна флоема 
утворюється із камбію і характерна 

лише для тих рослин, що здатні до 
вторинного росту.

Первинна і вторинна флоеми не
однорідні за клітинним вмістом, скла

даються із клітин декількох ТИ П ІВ , що 
відрізняються за структурою і функці

ональною спеціалізацією.
Основою флоеми є ситоподібні і

паренхімні елементи, які у різних груп
Рис. 48. Схема будови ситоподібної рослин досить різноманітні. У голо- 
трубки і клітини-супутника:
1 -членик ситоподібної трубки; 2 -м і- насінних і нижчих судинних рослин
тохондрія; 3 -  гладенький ендоплазма- провідні елементи флоеми представ- 
тичний ретикулум; 4 -  периферійний
шар цитоплазми; 5 -  клітинна стінка; лен ' ситоподібними клітинами. У п
6 -  лейкопласт з крохмальними зерна- критонасінних рослин, флоемні еле-
ми; 7 -  калоза; 8 -  ситоподібна плас- ----
тинка; 9 -  флоемний білок (Ф-білок); менти представлені ситоподібними
10 -  клітина-супутник; 11 -  вакуоля; трубками з клітинами-супутниками, 
12 -  ядро; 13 - гранулярний ендоплаз- --------
матичнийретикулум; 14-диктіосоми які є високоспеціалізованими еле- 
апарату Гольджі; 15 -  вільні рибосоми ментами, складеними із великої кіль-

Обидва типи ситоподібних елементів у структурному відношенні мають 
багато спільного, вони відрізняються, передусім, формою клітин і характе
ром їх з'єднань між собою. Ситоподібні клітини з'єднані між собою лише 
ситоподібними полями, ситоподібним трубкам властиві два типи з'єднань, 
ситоподібні поля і ситоподібні пластинки.

Паренхімна частина флоемноїтканини більшості рослин також складена 
декількома типами клітин, які мають різний ступінь онтогенетичного зв'язку 
і функціонального взаємозв'язку з ситоподібними елементами. Найтісніши” 
зв'язок в онтогенетичному, топографічному і функціональному відношеннях 
мають клітини-супутники, які розташовані у флоемі покритонасінних рослин. 
Вважають, що вони беруть участь в пересуванні або розподілі пластичних 
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кості члеників (рис. 48).
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І ісчовин. Значення флоемної паренхіми в пересуванні речовин по флоемі не 
игпике, але вона має першочергове значення в запасанні речовин. Ступінь 
розвитку флоемної паренхіми в провідних пучках різних органів неоднакова, 
часто цієї тканини взагалі немає, як, наприклад, в первинній флоемі листка і 
кореня. Клітини-супутники є постійними компонентами флоемної тканини і 
характерні, як для первинної, так і вторинної флоеми всіх органів рослин.

Клітини Страсбургера (альбумінові клітини) голонасінних рослин в струк- 
іурному відношенні є проміжним елементом між клітинами-супутниками і 
клітинами флоемної паренхіми покритонасінних. Ці клітини входять до скла
ду клітинних комплексів , при цьому вони неоднорідні, як за будовою, так і 
іа функціями: деякі з них беруть участь в збиранні і транспортуванні фло- 
гмного ексудата, тобто функціонально вони аналогічні до клітин-супутників, 
Інші, ті що найбільше віддалені від ситоподібних клітин, виконують запасаю
чу функцію.

Ще один тип клітин, які зустрічаються у флоемі -  волокна. Більшість із 
них утворені із паренхімних елементів.

Ситоподібні елементи. Членики ситоподібних трубок і ситоподібні 
клітини мають форму, яка властива всім провідним елементам рослини. Як і 
ірахеальні елементи, ці видовжені всередині порожні клітини, з'єднані між 
собою. Якщо у ксилемі окремі провідні елементи з'єднуються завдяки наяв

ності пор у клітинній стінці і перфорацій, то у флоемі подібну роль викону
ють ситоподібні поля і ситоподібні пластинки.

Однак, провідні елементи флоеми суттєво відрізняються від елементів 
ксилеми: ситоподібні елементи в диференційованому стані зберігають пев

ну кількість органел і плазмалему. Органели в зрілих ситоподібних елемен- 
іах представлені пластидами і мітохондріями. їх  небагато і розміщені вони 

издовж клітинної поверхні безпосередньо під плазмалемою. В центральній 
частині клітини, як правило, органели відсутні. Існування плазмалеми в цих 
клітинах свідчить про те, що вміст зрілих ситоподібних елементів за похо
дженням є протоплазматичним, а флоемне транспортування -  симпластним 
іранспортуванням, на відміну від ксилемного -  апопластного.

Наявність деяких органел і своєрідна організація поверхні протопласта 

и зрілих ситоподібних елементах вказують на те, що це живі клітини, які збе
рігають певний, хоча й не зовсім, ймовірно, самостійний метаболізм.
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Діаметр ситоподібних трубок досягає інколи 20-30 мкм. Довжина еле
ментів ситоподібних трубок відносно велика: так, у надземному стеблі кар
топлі в середньому вони мають довжину 138 мкм, а в черешках листків на

стурц ії- 240 мкм.
Формування ситоподібного елемента. Специфічна клітинна структу

ра ситоподібного елемента формується поступово (рис. 49). Перший етап 
розвитку можна охарактеризувати як період росту з усіма закономірностя
ми структурного розвитку, які характерні більшості клітин. Одночасно від
буваються специфічні зміни в будові клітинних стінок. Поздовжні бічні стінки 
потовщуються, а в поперечних стінках починається процес, який потім зу
мовлює формування ситоподібних пластинок.

Зміни структури і хімічного складу клітинних стінок пов'язані з певною 
спрямованістю цитоплазматичної активності. У ситоподібного елемента,

Рис. 49. Онтогенез ситоподібної трубки:
1 -  меристематичні клітини; 2 -  прокамбіальні клітини; 3 -  ситоподібні трубки 
з клітинами-супутниками; 4 -  заростання ситоподібної пластинки; 5 -  утворен
ня мозолистого тіла; 6 -  ситоподібна пластинка та клітина-супутниця на по
перечному зрізі
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який тільки формується, спостерігається інтенсивний розвиток органел, що 
відповідають за синтез і секрецію речовин клітинної стінки -  апарату Голь- 
джі та ендоплазматичного ретикулума. В цей період в значних кількостях 
іустрічаються й інші органели (мітохондрії та хлоропласти).

Після завершення росту клітини ситоподібного елемента спостерігаєть
ся зворотня тенденція: цитоплазма і нуклеоплазма зменшуються в об'ємі, а 
чисельність органел -  знижується. До моменту функціональної зрілості клі
тина втрачає рибосоми, диктіосоми і ядро, але частково зберігаються плас
тиди, мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум, які, однак, сильно видозмі
нюються. У багатьох рослин у цитоплазмі утворюються аморфні грудочки 
слизові тільця, що містять білкові речовини.

Клітинна стінка продовжує потовщуватися, в місцях розташування плаз
модесм формуються ситоподібні пластинки і поля. Більшість змін на кінцево
му етапі розвитку ситоподібного елемента носить деградаційний характер. 
Під час розвитку ситоподібних елементів ядро клітини дегенерує, причому 
ці зміни проявляються в різних формах: відбувається конденсація хромати
ну і утворення його суцільних масивів, зменшення і навіть зникнення яде
рець, зміна форми ядра з утворенням виростів та розпадання ядра на части
ни. Втрата ядра не є обов'язковою умовою розвитку ситоподібного елемента, 
але його немає у більшості покритонасінних рослин.

У голонасінних рослин ядро часто зберігається в зрілих ситоподібних 
елементах. Пластиди в повністю диференційованих елементах мають при

мітивну структуру, їхня мембранна система обмежена всього декількома ти- 
лакоїдами.

За наявністю запасних речовин пластиди поділяють на два типи: ті що за
пасають крохмаль (К-тип) і ті, що запасають білок (Б-тип). Інколи вони містять 

і крохмаль, і білок, а інколи не містять взагалі запасних речовин. Мітохондрії, 
як і пластиди, присутні в ситоподібних елементах завжди, до того ж їх в де
кілька разів більше, ніж пластид.

Ендоплазматичний ретикулум в ситоподібних елементах своєрідний. Під 

час розвитку ситоподібних елементів цистерни гранулярного ендоплазма
тичного ретикулума втрачають рибосоми і перебудовуються, об'єднуючись 

у групи. Таким чином, виникають стовпчики гладкомембранних цистерн, які 
спочатку концентруються біля ядра і пластид, а пізніше стовпчики цистерн
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займають парієтальне положення, утворюючи|иний СТруКтурний комп
лекс з плазмалемою.

и Характерним компонентом структури ситог.ібних елементів є ф лоеіі 
нии білок, або Ф-білок, який за хімічною природ«оПОді6нийдо скоротливих-, 

білків мікротрубочок і мікрофіламентів цитоплци. Утворення цього білка4 

пов'язане з накопиченням трубчастих або фібр,ярних струкТур в нуклеоі 
плазмі, стромі пластид, всередині цистерн грак-ярного ендоплазматично

го ретикулума і вакуолях. Після руйнування Д е п о н е н т ів  фібрили над
ходять до порожнини клітини. Розподіл фібрил|яоемного білка в кліТИнах 

дуже нерівномірний. Найбільша концентрація й9оспосТерігається поблизу 
ситоподібних пластинок і полів. Тяжі із фібрил о к о в а н і вздовж | пронизу.

ють отворі ситоподібних пластинок

СтРУК!ура ситоподібної пластин
ки добре !ід0ма; це група перфора1 

цій, розтаі|0ваних на торцевій стінці, 

що висте,іені плазмалемою. Перфо
рації ситоі,0 дібНО| пластинки -  це

результатдиференціації плазмодесм
(рис. 50). Ситоподібні поля різнома

нітніші за(ГруКтуРою (рис. 51).

Ситоподібна пластинка починає 
розвиватцгя 3  диференціації облямо
ваної поБфхні плазмодесм. Вздовж 
цієї поверх відкладається аморфна 
речовина, в СКладі якої переважає 

калоза -  безбарвна сполука полісаха- 
ридної природ И/ що за своїми хіміч

ними властивостями дещо подібна до 
целюлози, однак має інший хімічний 
звязок між мономерами а-глюкози, 
які утворкоють спіральний ланцюг.

Під час утворення облямівки 
плазмодесм із калози, відбувається 

лізис попереднього матеріалу стінки.

Рис. 50. Ситоподібні трубки стебла 
гарбуза (Cucurbita реро):
А -  поперечний розріз; Б -  поздовжній 
розріз: і -  ситоподібні трубки з тяжа
ми цитоплазми; 2 -  ситоподібні плас
тинки; 3 -  плазмодесми; 4 -  клітини- 
супутники; 5 -  мозолисте тіло
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таким чином, звільняється місце для 
калозних відкладень. Плазмодесмо- 
ві канали розширюються за рахунок 
видалення, або ущільнення калозно- 
го облямування. Дозрівання ситопо
дібних елементів супроводжується 
зменшенням кількості калози в сито
подібних пластинках.

Деякі вчені вважають, що відкла
дення калози відіграє значну роль 
в регуляції флоемного транспорту
вання. Інші ж вважають що калоза 
з'являється в ситоподібних елемен
тах лише внаслідок травматичної ре
акції рослини.

Клітини-супутники утворю
ються одночасно із ситоподібними 
елементами внаслідок поділу спіль

ної для них ініціальної клітини. Усі 
супутники є порівняно невеликими 

клітинами, але їхнє співвідношення із 
ситоподібними елементами в різних 

частинах флоеми може бути різним.
Найбільші клітини-супутники харак- Рис. 51. Структура клітинної стін

ки клітини-супутника в дрібній жил- 
терні для закінчень провідної систе- ці листка ясеня (Ргахіпиз отиз):

ми листка-дрібних жилок (рис. 52). В а ~ розподіл ситоподібних полів на
поперечному зрізі жилки (клітини- 

цій частині листка вони за довжиною супутниці посмуговані); б -  об'ємне зо-
дорівнюють ситоподібним елемен- браження фрагменту клітинної стінки

клітини-супутниці:
там, а за діаметром -  в декілька разів 7 _ трахея;2 -  ситоподібна трубка 
перевищують їх . Диференціація почи

нається одразу після поздовжнього поділу ініціальної клітини на дві нерівні 
клітини (супутник утворюється із більшої клітини). В магістральних ділянках 
провідної системи -  великих жилках листка, черешку, провідних пучках сте
бла -  супутники, навпаки, як мінімум вдвічі вужчі і коротші за ситоподібні
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елементи. Тут утворенню супутників 
передує нерівний поздовжній поділ 

ініціальної клітини, потім декілька по
ділів поперек в меншій із двох клітин 

(більша ж клітина перетворюється 
на ситоподібний елемент). Нарешті, 
в первинній флоемі кореня супутни
ки, як правило короткі, але широкі.

Не завжди ситоподібні елементи 
і клітини-супутники всередині ткани
ни розташовані попарно. Часто, ще 
до початку диференціації, ініціальна 

клітина ділиться поздовжньо кілька 
разів, утворюючи групу клітин, з час
тини яких утворюються ситоподіб
ні елементи, а з решти -  супутники. 

В цьому випадку кількісне співвідно 
шення клітин обох типів може бути 
різним. На ділянках завантаження 
флоеми це співвідношення звичайно 
змінюється в напрямку збільшення 

кількості супутників, на магістральних ділянках -  в напрямку збільшення 

кількості ситоподібних елементів.
Відомо, що супутники не тільки утворюються, а й відмирають одночасно 

із ситоподібними трубками. Тобто, період життя клітин обох типів однаковий, 
але розвиваються вони неоднаково: в ситоподібних елементах протопласт 
у міру їхнього дозрівання швидко дегенерує; в супутниках він зберігається 
протягом життя на рівні молодих слабко диференційованих клітин. Період 
росту супутників, як і ситоподібних елементів нетривалий. Стадії розтягуван 
ня не спостерігається, навіть в найбільших супутниках центральна вакуоля 
часто не утворюється. Клітини, що закінчили ріст, відрізняються більшим 
ядерно-цитоплазматичним відношенням, великою кількістю рибосом та ін
ших органел, насамперед мітохондрій. Такими вони зберігаються в зрілій 

флоемній тканині протягом всього життя органа.

Рис. 52. Об'ємне зображення просто
рової організації органел в клітині- 
супутнику дрібної жилки листка 
ясеня (Р гах/ли і огпиз):
1 -  мітохондріальний ретикулум; 2 -  
агранулярний ендоплазматичний ре
тикулум; 3 -  плазмодесми
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Клітини-супутники мають велике ядро видовженої форми. Пластидний 

апарат може бути різним, наприклад у флоемі стебла і кореня містяться 
безкрохмальні, малодиференційовані лейкопласти. Пластиди здатні синте

зувати крохмаль, але цього не відбувається доти, доки клітини-супутники 
пов'язані з функціонуючими ситоподібними елементами. Клітини-супутники 

дрібних жилок листка мають типові хлоропласти, грани яких містять не біль
ше 4-5 тилакоїдів. Мітохондрії гарно розвинені. Ендоплазматичний ретику- 
лум представлений двома типами -  шорстким і гладеньким, які існують про
тягом життя. Характерною особливістю структурної організації стінки клітин 
супутників є насиченість її плазмодесмами. Найбільше їх міститься в листках, 
а саме в зоні завантаження флоеми.

В останні роки виникла тенденція розглядати ситоподібні елементи і 
клітини-супутники як єдиний структурний і функціональний комплекс, який 
є елементарною одиницею флоемної тканини. Утворені одночасно зі спіль
ної ініціалі, ці клітини під час диференціації за багатьма ознаками стають ан

типодами, але саме це, ймовірно, і дає їм змогу з успіхом доповнювати одна 
одну в метаболічному і функціональному відношеннях.

Ситоподібні елементи належать до одних із найспеціалізованіших клі
тин рослини. За структурою це типові провідні елементи, що пристосува
лися транспортувати речовини на далекі відстані. Відомо, що пересування 
і завантаження асимілятів у флоему потребує великих енергетичних затрат, 
ймовірно саме ці процеси в рослині потребують найбільшої енергії. Оскіль
ки зрілі ситоподібні елементи -  без'ядерні клітини, а ступінь деградації їхніх 
органел досить значна, слід зазначити, що вони не можуть самостійно забез
печити ці процеси потрібною енергією. Вважають, що постачальником енер
гії в транспортуванні речовин зрілою флоемою є сусідні із ситоподібними 
елементами клітини-супутники.

Участь клітин-супутників в енергетичному постачанні, за рахунок гарно 
розвиненої системи мітохондрій, яка створює унікальний для рослинних 
клітин мітохондріальний ретикулум, доводить регуляторну функцію цих клі
тин в транспортних процесах. Очевидне також їхнє значення у процесі за
вантаження флоеми.

Специфічні структури стінки клітин-супутників -  поля плазмодесм і про
туберанці, які зустрічаються винятково в зоні завантаження, слід інтерпрету-
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вати як пристосування, що підвищують ефективність поглинання асимілятів 

із мезофілу.
Паренхімна частина флоеми нагадує паренхіму ксилеми. Ця паренхіма 

відрізняється від паренхіми деревини тим, що стінки її тонші, не дерев'яніють, 
мають багато простих пор, клітини довго залишаються життєдіяльними. 
В них відкладаються запасні речовини, характер і склад яких змінюються за

лежно від сезону.
Характерною особливістю флоемної паренхіми є наявність в ї ї клітинах 

більшої кількості хлоропластів, ніж у паренхімі ксилеми, що пояснюється 
ближчим розташуванням їх до світла.

Провідні пучки. Флоемні та ксилемні елементи здебільшого розміщу
ються паралельними групами (тяжами) і утворюють у комплексі з іншими 
тканинами рослин провідні пучки, які проходять по всіх органах рослини. 
Провідні пучки можна побачити неозброєним оком в листках у вигляді жи
лок, в соковитих стеблах рослин (бальзаміну, традесканції, бегонії) та в пло

дах (вишні, аличі).
Провідні пучки утворюються із прокамбію, а розростаються за рахунок 

камбію (рис. 53).

Рис. 53. Формування провідного пучка:
а -  у однодольних; 6 - у  дводольних рослин. Стрілками показано напрямок дифе

ренціації прокамбію в первинні, а потім камбію у вторинні флоему та ксилему

П р о к ам б ій

б
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Залежно від походження і здатності до розростання, провідні пучки по
діляють на відкриті і закриті. Найпоширенішими є відкриті пучки, в яких між 

флоемою і ксилемою зберігається і функціонує прошарок камбію, що утво
рюється із прокамбію. Його клітини в процесі поділу диференціюються і 
утворюють нові елементи пучка. Збільшення розмірів рослини під час росту 
у випадку відкритих пучків забезпечується переважно розростанням самих 
пучків, а не збільшенням їхньої кількості.
2  ̂ Закриті провідні пучки не мають камбію. У разі формування пучків та
кого типу прокамбіальний тяж повністю перетворюється на елементи пучка 
без збереження меристематичних потенцій, тому вторинне камбіальне по
товщення або новоутворення провідних та інших клітин неможливе. Роз
міри таких пучків залишаються незмінними. Збільшення потреб рослини 
в транспортуванні забезпечується формуванням нових пучків. Закриті пучки 
властиві насамперед однодольним рослинам.

Залежно від характеру сполучення і кількості складових компонентів 
розрізняють прості (неповні) і складні (повні) провідні пучки. Якщо основни

ми компонентами є лише провідні елементи, то такі пучки називають про

стими. Прості пучки можуть бути складені з елементів лише однієї якоїсь 
провідної тканини, на підставі чого розрізняють також пучки ксилемні та 
флоемні. В тих випадках, коли провідні тканини пучка з'єднуються між собою 
та іншими елементами, їх  називаюті^ркладними (повними). Вживають також 
термін судинно-волокнисті пучки, який пояснює, що крім судинних елемен
тів до складу пучка входять також волокнисті елементи опорно-механічного 
призначення (склеренхіма).

Залежно від взаєморозміщення в судинному пучку ксилеми та флоеми 
розрізняють колатеральні, біколатеральні, концентричні та радіальні типи 
пучків.

Колатеральні пучки -  це такі пучки, у яких ксилема та флоема безпосе
редньо прилягають одна до одної. Це звичайний тип судинних пучків насін
них рослин (рис. 54).

У гарбузових та пасльонових до кожного з колатеральних пучків або до 
більшості з н і̂х з внутрішнього боку стебла прилягає тяж флоеми. Такі пуч
ки називають.біколатеральними (рис. 55). Вважають, що флоемний тяж, що 
приєднався до повного пучка, є самостійним неповним флоемним пучком.
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Рис. 54. Закритий колатеральний 
судинно-волокнистий пучок кукуру
дзи (Zea mays):
1 -  паренхіма; 2 -  склеренхімна піхва; 
З -  лакуна; 4 -  ксилема; 5 -  протофлое- 
ма; 6 -  протоксилема

Рис. 55. Біколатеральний судинно- 
волокнистий провідний пучок гар
буза (Cucurbita реро) на поперечно
му зрізі:
1 -  основна паренхіма; 2 -  зовнішня 
флоема; 3 -  камбій; 4 -  вторинна ксиле
ма; 5 -  первинна ксилема; 6 -  внутріш
ня флоема

Рис. 56. Концентричний пучок кореневища папорот і орляка звичайного 
(Ріегісііит ациіііпит) на поперечному зрізі:
1 -  паренхіма стебла; 2 -  ендодерма; 3 -  пери цикл; 4 -  паренхіма, що оточує провід
ний пучок; 5 -  кільце флоеми; б -  паренхіма; 7 -  ксилема (трахеїди)
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У концентричних пучках один компонент оточує інший: ксилема оточує 

флоему (амфівазальний пучок) або, навпаки, флоема оточує ксилему (амфі- 
крибральний пучок) (рис. 56).

Радіальні пучки характеризуються тим, що між кількома ділянками кси- 
леми, розташованими по радіусу органа, лежить стільки ж флоемних діля
нок. Цей тип судинних пучків властивий кореням (рис. 57).

В коренях судинні пучки займають центральне місце, це адаптивне при
стосування для протидії деформуючим силам розриву. В стеблі ж, навпаки, 
арматурно-механічні елементи знаходяться переважно на периферії органа, 
що ефективніше протидіє бічним деформаціям згину.

Z

Рис. 57. Радіальний пучок кореня кінських бобів (Vicia faba):
1 -  флоемні ділянки;
2 -  ксилемні ділянки
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МЕХАНІЧНІ ТКАНИНИ

Механічні тканини надають рослині міцності за різних механічних впли
вів, а саме: здавлюванні, згинанні, розтягуванні, скручуванні тощо. Механіч
ну функцію можуть виконувати живі клітини, завдяки напруженому тургор- 
ному стану своїх оболонок, та мертві, внаслідок потовщення і здерев'яніння 

клітинних стінок.
Усю сукупність механічних тканин та окремих опорних клітин рослин

ного організму відомий анатом, спеціаліст у галузі архітектоніки рослин 
В. Ф. Раздорський назвав арматурою, або стереомом. Навіть у межах однієї 
рослини арматура може складатися з різних типів механічних тканин.

За формою клітин механічні тканини бувають прозенхімного та парен- 
хімного типів. Клітини цих тканин відносно великі, їхні стінки дуже потовще
ні і міцні, щільно з'єднуються одна з одною, в них мало пор. Живий вміст у 
більшості з них рано відмирає. Міцність структури тіла рослини зумовлена 
таким раціональним розташуванням механічних елементів, коли при най
меншій кількості матеріалу забезпечується найбільша стійкість організму до 

механічних деформацій.
Розрізняють два типи механічних тканин -  коленхіму і склеренхіму, що 

розрізняються, насамперед, хімізмом, структурою і функціональними влас

тивостями клітинних стінок.
Коленхіма -  механічна тканина, що характерна для листків і ростучих 

в довжину стебел, а також для деяких інших органів дводольних трав'янистих 

рослин.
У однодольних рослин коленхіма іноді спостерігається у злаків у вузлах 

соломини, що запобігає їхньому поляганню. В стеблах коленхіма розташо
вана на периферії органа, як правило, у вигляді суцільного шару з кількох 
рядів клітин, або ізольованих поздовжніх тяжів, які виступають на поверхні 
у вигляді ребер. В листках коленхімні тяжі розташовані з обох боків великих 
жилок, а в черешках -  з краю листкової пластинки.

Свої функції коленхіма може виконувати лише в стані повного тургорно- 
го натягу своїх клітинних стінок. Якщо листки або молоді пагони втрачають 
багато води, то непотовщені ділянки стінок коленхіми деформуються, орган 

втрачає пружність.
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Коленхіма утворюється на ранніх стадіях розвитку органа (диференцію
ється поблизу апікальної меристеми) і, на відміну від інших механічних тка
нин, виконує свою функцію під час росту клітин розтягненням, коли довжина 

їх збільшується в 10-20 разів. Характерні для механічних тканин потовщення 
стінок клітин формуються в коленхімі одночасно із ростом їхньої поверхні.

Як правило, коленхіма складається із видовжених клітин (1-2 мм), часто 
загострених, з потовщеними, особливо на кінцях, клітинними стінками, інко
ли тонкими розташованими поперек перетинками (септами). Це робить їх 
подібними до волокон.

Характерними особливостями клітин коленхіми є нерівномірне потов
щення їхніх клітинних стінок і відсутність здерев'яніння. Останнє зумовлює 
здатність коленхіми до пластичної деформації, на відміну від еластичної де
формації лігніфікованих клітин, і дає можливість клітинній стінці незворот- 
ньо розтягуватися у відповідності із видовженням органа, одночасно збері
гаючи міцність до розривів і гнучкість.

Залежно від характеру потовщення стінок розрізняють такі типи колен
хіми:

кутову -  з потовщеннями в кутах, де з'єднуються стінки кількох клітин (у 
стеблі гарбуза, жоржини);

пластинчасту -  з потовщеннями лише на тангентальних стінках, раді
альні залишаються тонкими (у стеблі соняшника, баклажана);

пухку -  з потовщеннями на стінках, що прилягають до міжклітинників 
(в черешку листка лопуха) (рис. 58).

Стінки клітин коленхіми, товщина яких може досягати 5-6 мкм, характе
ризуються високим вмістом целюлози (близько 30%), геміцелюлоз (більше 

50%) і, як доведено найновішими дослідженнями, бідні на пектинові речо
вини, а лігніну в них зазвичай немає. Стінки містять багато води і у разі вису
шування зморщуються. Під час потовщення стінок коленхіми хімічний склад 
їх змінюється -  зменшується вміст пектинових речовин, які, ймовірно, реу- 
тилізуються.

Особливістю стінок коленхімних клітин є багатошаровість їхніх потов
щених частин. Наявність великої кількості концентричних шарів (ламел) 
зумовлена не різним вмістом пектинів і целюлози, як вважали раніше, а 
різкою зміною орієнтації целюлозних мікрофібрил: поздовжньої щодо дов-
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Рис. 58. Типи коленхіми:
а -  пластинчаста в корі дуба (Quercus robur), 6 - е  стеблі баклажана (Solanum 
melongena): 7 -  пластинчаста; 2 -  кутова; в -  кутова в черешку листка бегонії 
(Begonia); г -  пухка в черешку листка

гої осі клітини в одних шарах (ламелах) і поперечної в інших (перехресно- 
поліламелятна текстура потовщення). В обох випадках фібрили орієнтовані 
паралельно як одна до одної, так і до серединної пластинки. Вміст мікро- 
фібрил в кожному шарі приблизно однаковий, вони занурені в матрикс не 
з пектинових речовин, а , здебільшого, з геміцелюлоз. В місцях потовщень, 

шари з поздовжньою орієнтацією широких фібрил (0 ,2 -0 ,4 мкм) чергуються 
з вузькими (0 , 1  -0,15 мкм) шарами фібрил, що орієнтовані поперек: вміст полі- 

цукрів матриксу в останніх, вірогідно, нижчий. Зміни орієнтації мікрофібрил 
знаходяться під контролем протопласту.

На потовщених ділянках стінки коленхімних клітин зустрічаються рідко 
розташовані прості пори, пронизані численними плазмодесмами. На не-
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потовщених ділянках зустрічаються 
поодинокі плазмодесми, які, під час 
відкладання наступного шару стінки 
на цих ділянках, блокуються. Багато 

плазмодесм розташовано в септах, 
які не потовщуються.

Клітини коленхіми рано вакуолі- 
зуються: вже на початку диференціа
ції утворюється центральна вакуоля, 
але шар пристінної цитоплазми, куди 
зміщується і ядро, весь час (до при
пинення росту) залишається шир

шим, ніж в суміжній основній тканині.
У видовжених клітинах коленхіми, яка 
ще росте, спостерігається скупчення 
цитоплазми на кінцях клітини. Ядро, 

як правило, еліпсоїдної форми і зна
чно більше, ніж в суміжних клітинах 
паренхіми, а цитоплазма виповнена 
органелами, особливо диктіосомами 
(кількість яких досягає кількох десят
ків на клітину) і мітохондріями. Дик
тіосоми продукують велику кількість 
пухирців Гольджі різних категорій 
(в тому числі облямованих із цен
тральною гранулою), які постачають 
в стінку, що потовщується, геміцелю
лози матриксу. Цистерни грануляр

ного ендоплазматичного ретикулума 
розташовані в 1 - 2  шарах паралельно

до плазмалеми, зустрічаються також невеликі скупчення агранулярних тру
бочок. Пластиди представлені поодинокими безкрохмальними хлороплас
тами, дрібнішими і з гірше розвиненими тилакоїдами, ніж в паренхімі. Чи
сельність пластид під час росту клітини не збільшується (рис. 59).

Рис. 59. Клітина кутової коленхіми 
на поздовжньому зрізі:
1 -  плазмалема; 2 -  хлоропласт; 3 -  мі- 
тохондрія; 4 -  центральна вакуоля;
5 -  пори; б -  плазмодесми
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В клітинах, які припинили ріст, шар пристінної цитоплазми стає дуже 
вузьким і плазмалема майже притискається до тонопласту, органел залиша
ється дуже мало. Ендоплазматичний ретикулум зберігається у вигляді поо
диноких агранулярних трубочок і цистерн, розташованих паралельно до то
нопласту і плазмалеми. Але й такі, малоактивні, старіючі клітини зберігають 
здатність до цитокінезу (наприклад при пораненні, або під час закладання 
в коленхімі фелогену). У разі відновлення поділів, клітини коленхіми деди- 
ференціюються: потовщення клітинної стінки зникають. Відбувається синтез 
цитоплазми і проліферація органел.

Близьке до поверхні розташування коленхіми в органах, наявність в ній 
хлоропластів створюють можливість здійснення в ній процесів фотосинтезу. 
Крім того, клітини коленхіми можуть видозмінюватись, переходити в стан 
меристематичної активності під час закладання в ній коркового камбїю, чиу

--- *.     — І       '
відповідь на поранення тканини. Досить часто коленхіма, як первинна меха
нічна тканина, функціонує тривалий час. У гілках і стовбурах деревних рос
лин коленхіма практично не зберігається, а в корені її зовсім немає.

Склеренхіма -  основна механічна тканина органів деревних дводоль
них і трав'янистих однодольних. Вона складається з видовжених клітин 
з загостреними кінцями, які закінчи
ли ріст в довжину і мають, на відміну 
від коленхіми, рівномірно потовщені 
та здебільшого здерев'янілі (лігніфі- 
ковані), не здатні до пластичного роз

тягування вторинні клітинні стінки.
Значна товщина і наявність лігніну 
надають стінкам клітин склеренхіми 
твердості і надзвичайної міцності, 
як по відношенню до розривів, так і 
стискань. Після того як сформуються 
клітини склеренхіми, цитоплазма їх 
відмирає і клітинна порожнина за
повнюється повітрям. Клітини скле
ренхіми мають найбільш потовщені 

клітинні стінки (рис. 60).

Рис. 60. Коленхіма і склеренхіма в 
стеблі гарбуза (Cucurbita реро):
1 -  епідерма; 2 -  кутова коленхіма; 3 -  
склеренхіма; 4 -  паренхіма
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За походженням розрізняють первинну і вторинну склеренхіми. Первин

на склеренхіма утворюється із клітин прокамбію або перициклу, а вторинну 
склеренхіму формує камбій. Первинна склеренхіма розвинута у всіх вегета
тивних органах однодольних, іноді дводольних; вторинна -  у більшості дво
дольних.

Хоча за походженням, розташуванням, формою і будовою клітин скле
ренхіми різноманітні, їх умовно поділяють на дві групи -  волокна і склереїди.

Волокна_утворюються із меристематичних клітин, як правило, рано де
термінуються, мають видовжену прозенхімну форму і мало пор, які розта
шовані групами. Склереїди зустрічаються групами, або поодиноко в різних 
частинах тіла рослини серед основної тканини. Між волокнами і склереїда
ми існують перехідні форми.

Волокна -  це прозенхімні клітини з загостреними кінцями. Вони забез
печують міцність органів рослин на розтягнення, стиснення та згинання. 
Волокна зустрічаються у вегетативних органах майже всіх судинних рослин, 
їх немає або вони слабко виражені у водних рослин. За походженням ме
ханічні волокна поділяють на власне склеренхімні волокна, які формуються 

прокамбіальними тяжами, перициклічні, луб'яні і деревні. Склеренхімні во
локна, що мають прокамбіальне походження, властиві стеблам, листкам та 

кореням багатьох однодольних рослин, де вони входять до складу судинно- 
волокнистих пучків або утворюють відокремлені тяжі механічного при
значення (листки агави, юки, злаків) та органів з первинним типом будови. 
У деяких рослин добре розвинені перициклічні волокна, які формуються 
латеральною меристемою -  перициклом. Переходячи до вторинної будови 
твірні клітини цього шару трансформуються у міцні товстостінні склерифіко- 
вані волокна, характерні для багатьох прядивних культур, зокрема, стебел 
конопель.

За локалізацією волокна склеренхіми поділяють на волокна лубу (фло- 
емні, або ексграксилярні) і волокна деревини (ксилемні), до яких належать 
волокна лібриформу і волокнисті трахеїди.

Найпоширенішими і найчисленнішими є луб'яні, або флоемні волокна, 
які розташовані у коровій частині осьових органів.

Найхарактернішою ознакою луб'яних волокон, яка пов'язана з опорною 
функцією, є будова їхніх стінок. Стінки зазвичай двошарові; зовнішній шар
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дуже тонкий (0,2-0,3 мкм), а внутрішній значно товстіший (до кількох мікро
метрів). Порожнина клітини має вигляд вузького каналу. В одному волокні 
розташовані кілька ядер. В цитоплазмі волокон зустрічаються поодинокі 

хлоропласти з крохмальними зернами. Мітохондрії, кількість яких в декілька 
разів більша, ніж хлоропластів, мають гарно розвинену систему крист. Апарат 

Гольджі високоактивний: численні диктіосоми продукують велику кількість 
секреторних та облямованих пухирців, які, ймовірно, беруть участь у форму
ванні внутрішнього шару волокна. В цитоплазмі мало рибосом, зустрічаються 
окремі ліпідні краплини, мікротільця, мультивезикулярні тільця та вакуолі.

За походженням луб'яні волокна бувають первинними і вторинними. По
чаток первинним луб'яним волокнам дає протофлоема, що формується у тих 

частинах рослин, які ще інтенсивно ростуть. Серед її елементів диференцію
ються сильно видовжені поодинокі або розташовані групами клітини -  за

чатки майбутніх волокон. Вторинні луб'яні волокна утворюються внаслідок 
діяльності клітин камбію -  вторинної латеральної меристеми. Вони утворю

ються у корі стебел і коренів, у плодоніжках багатьох трав'янистих і особли
во деревних рослин.

У корі багатьох деревних рослин вторинні луб'яні волокна утворюють 
значні масиви, складені із поздовжніх тяжів, орієнтованих паралельно до осі 

органа.
Луб'яні волокна -  це відносно довгі (до 10 см і більше) ниткоподібні клі

тини з рівномірно потовщеними клітинними стінками, так що від клітинної 
порожнини залишається вузенький поздовжній канал.

У дводольних трав'янистих рослин переважають первинні луб'яні волок
на, у деревних рослин -  вторинні. Вторинні луб'яні волокна значно коротші 
за первинні і частіше дерев'яніють. У конопель довжина первинних луб'яних 
волокон у середньому 10-12 мм, а вторинних -  2,2 мм. У голонасінних луб'яні 
волокна розвиваються досить рідко.

Як первинні, так і вторинні луб'яні волокна мають велике практичне зна
чення особливо для текстильної промисловості. Найціннішими вважаються 
волокна льону, що мають значну довжину (до 60мм) і нездерев'янілі міцні, 
дуже еластичні стінки. Рекордсменом за довжиною луб'яних волокон є рамі 
(китайська кропива), що росте в Китаї і Південній Японії. Довжина волокна 
до 500 мм.
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Текстильна якість луб'яних волокон у різних рослин неоднакова. Роз
різняють твердоволокнисті і м'яковолокнисті рослини. У м'яковолокнистих 
(наприклад льону) волокна м'які, еластичні, з них виготовляють високоякісні 
тканини. У твердоволокнистих (новозеландський льон, агави, деякі пальми) 
луб'яні волокна тверді, грубі, малоеластичні. З таких волокон роблять грубі 
волокнисті тканини, мотузки та щітки.

Волокна склеренхіми, сформовані камбієм і розташовані у ксилемі (де
ревині) називають лібриформом, або деревними волокнами. Вони мають не 
тільки рівномірно потовщені, а й дуже лігніфіковані, здерев'янілі стінки (у 
луб'яних волокон клітинні стінки целюлозні), пори щілиноподібні, клітини 
прозенхімні, з загостреннями на кінцях і відрізняються від луб'яних волокон 
значно вкороченими розмірами. Довжина їх в середньому 0,3-1,5мм.

Клітини лібриформу після їхнього утворення з камбію швидко відмира
ють, вміст клітини зникає, а порожнина заповнюється повітрям. Водночас з 
потовщенням стінки клітин лібриформу дерев'яніють, що й надає їм значної 
міцності.

Лібриформ дуже поширений у вищих рослин. Оскільки волокна лібри
форму зосереджені насамперед у центрі осьового органа, то його головною 
механічною функцією є опорна функція.

Якщо клітини лібриформу швидко відмирають, мають облямовані пори 
в потовщених оболонках, то вони можуть виконувати як механічну, так і 
транспортну функції. Це так звані волокнисті трахеїди.

Від звичайного лібриформу відрізняється і перегородчастийлібриформ, 
що зустрічається у деревині винограду. Під час росту таких волокон у по
рожнині клітин утворюється кілька тонких поперечних перегородок.

Крім лібриформу, клітини якого прямі і видовжені, зустрічаються во

локна зігнутої форми або клітини із зарубчастими стінками. Завдяки цьому 
волокна деревини міцніше з'єднуються між собою. Тому деревину з таким 

лібриформом важко розколоти навіть сокирою (яблуня, в'яз, бузок).
Склереїди -  другий тип склеренхіми. Зустрічаються в корі, корку, сер

цевині стебел деревних рослин, листках вічнозелених тропічних дерев, 
в насінній шкірці (склерифікована епідерма). В листках вони, як правило, 
розташовані поодиноко (ідіобласти), в інших органах часто утворюють гру
пи клітин серед основної тканини.
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Кам'янисті клітини мають різну 
форму: округлу, багатокутну, цилін
дричну, розгалужену. Кам'янисті клі
тини є в різних частинах тіла рослини, 
але найчастіше їх можна виявити у 
корі, стеблах, листках і плодах бага
тьох рослин, де вони зустрічаються 
поодиноко або у вигляді скупчень з 
кількох клітин.

Як правило, мають паренхімну 
форму і численні пори в дуже товстій 
лігніфікованій вторинній стінці. Цю 
найрозповсюдженішу форму назвали 

брахісклереїдами, або кам'янистими 
клітинами (рис. 61). Рідше зустріча
ються дуже видовжені склереїди різ
номанітної форми -  астросклереїди, 

які за формою нагадують трубчасту 
кістку із суставними голівками на 

кінцях (рис. 62). Остеосклереїди ма
ють циліндричну або гантелеподібну 
форму з розширеннями, а макроскле- 

реїди -  паличкоподібну, вони часто формуються як ідіобласти.
У брахісклереїд (наприклад кам'янисті клітини плода груші) пори округлі 

або овальні, мають форму трубчастих радіальних каналів постійного діаме
тру, які інколи галузяться. Пори утворюються на ділянках полів плазмодесм 
паренхімних клітин, первинна стінка і серединна пластинка під час вторин
ного потовщення перетворюються на замикаючу плівку пори. В склереїдах 
з повністю сформованою вторинною стінкою зберігаються плазмодесми (в 
місцях пор). Плазмодесми, можливо, заважають відкладанню вторинної стін
ки. Пори з плазмодесмами є і на суміжних з паренхімою стінках, вони, ймовір
но, забезпечують постачання метаболітів склереїдам, у яких повністю сфор
мована здерев'яніла стінка. У видовжених склереїд пори на одиницю поверх
ні зустрічаються значно рідше, що пов'язано з характером росту цих клітин.

Рис. 61. Брахісклереїди:
А-м  'якушуплода груші (Pirus communis), 
Б -  серцевини плюща (Hoya carnosa): 
і -  первинна клітинна стінка; 2 -  вто
ринна клітинна стінка; 3 -  клітинна 
порожнина; 4 -  порові канали
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Внаслідок відкладення міцної вторинної стінки, протопласт майже по
вністю витісняється із клітини, зберігаючись лише в порових каналах. Для 
вторинної стінки склереїди характерна багатошаровість: вузькі шари (ламе- 
ли) чергуються з товстими. Ламели розташовані концентрично, кількість їх 
нараховує кілька десятків. В місцях пор ламели не перериваються, а огина
ють пори. Тут також має місце перехресно-поліламелятна текстура.

Рентгено-структурний аналіз стінок кам'янистих клітин кори показав, 
що кристалічний компонент вторинної стінки (целюлозні мікрофібрили) рів
номірно розподілений по всій її  товщині, вміст целюлози складає близько 
20%. Також рівномірно розподілені і поліцукри матриксу і лігнін, вміст якого 
за даними спектрофотометрії дорівнює 25%. Загалом за структурою клітин
ної стінки склереїди нагадують стінки клітин коленхіми.

Не всі рослини мають у своїх осьових органах механічні тканини всіх 
різновидностей. Так, у корі стебел сосни немає навіть волокон, у липи є 

лише луб'яні волокна, 
у ялини, граба та бе

рези -лиш е кам'янисті 
клітини, а в корі дуба, 

вільхи, верби та клена 
є і луб'яні волокна, і 
кам'янисті клітини.

Отже, залежно від 
розвитку механічної 
тканини в корі, дерев
ні рослини можна по
ділити на чотири гру

пи: без товстостінного 
лубу і без кам'янистих 
клітин; тільки з 
кам'янистими клітина
ми; тільки з луб'яними

Рис. 62. Астросклереїди:
волокнами; з тими та А -  листка латаття (Nymphaea alba), Б -  листка ка-
іншими елементами. мели (Caméliajaponica):

1 -  первинна клітинна стінка; 2 -  вторинна клітинна 
стінка; 3 -  клітинна порожнина; 4 -  порові канали
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АСИМІЛЯЦІЙНІ ТКАНИНИ

Мезофіл -  це асиміляційна паренхіма, що розташована між верхньою 
і нижньою епідермоюлистка. Як правило, це багатошарова, досить пухка 
тканина, що складається із подібних за структурою і функціональною спеці
алізацією клітин. їхня структурна специфіка полягає в надзвичайному роз
витку пластидного апарату -  в жодному іншому типі клітин хлоропласти не 
зустрічаються в такій кількості і не досягають такого високого рівня органі
зації. Асиміляційні тканини зелених рослин розташовані переважно під по
кривними тканинами, що забезпечує їхнє добре освітлення та інтенсивний 
газообмін крізь продихи.

Характерною ознакою цієї тканини є значний розвиток вакуолей і сис
теми міжклітинників. На долю міжклітинників припадає майже половина 
об'єму асиміляційної паренхіми, а всередині клітин лише 30% об'єму припа
дає на долю цитоплазми, весь інший простір займає вакуоля. В цілому по тка
нині парціальний об'єм цитоплазми не перевищує 10%, із них 8% припадає 
на долю хлоропластів і 2% - на інші компоненти цитоплазми. Функціональна 
специфіка цих клітин відома -  вони характеризуються високою фотосинте
тичною активністю. Виступаючи основним джерелом вуглеводів, клітини цієї 
тканини відіграють важливу роль в метаболізмі рослин.

У багатьох покритонасінних рослин, зокрема у більшості дводольних, 
мезофіл диференційований на палісадну і губчасту паренхіми (рис. 63). Палі
садна тканина складається з клітин стовпчастої форми, які орієнтовані в пер
пендикулярному, відносно до поверхні листка, напрямку. Клітини губчастої 
тканини різноманітніші за формою і певної орієнтації клітин в цій тканині не
має. Об'єм міжклітинного простору в губчастій тканині значний. Співвідно
шення кількості шарів клітин обох тканин різне.

Клітини стовпчастої і губчастої паренхіми відрізняються, насамперед, 
формою. Ці відмінності спостерігаються під час росту листка і спричинені 
різним напрямком розтягування клітин в різних шарах пластинчастої мерис- 
теми. Для палісадних клітин переважає ріст в перпендикулярному, віднос
но до поверхні листка, напрямку. Довжина палісадної клітини під час рос
ту  збільшується як найменше втричі, а діаметр лише подвоюється. Кінцева 

пропорція між шириною і довжиною зрілої палісадної клітини у окремих
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Рис. 63. Середня частина листка редьки (РарИапт  $р.) на поперечному зрізі:
1 -  склеренхіма; 2 -  судини ксилеми; 3 -  продих; 4 -  камбій; 5 -  основна паренхіма;
6 -  флоема; 7 -  нижня епідерма; 8 -  губчаста паренхіма; 9 -  палісадна паренхіма;
10 -  верхня епідерма

рослин різна. В листках з багатошаровою палісадною тканиною більш ви
тягнуті клітини зовнішнього шару. Для сусідніх з палісадною тканин шарів 
клітин епідерми і губчастої тканини найхарактерніший ріст в протилежному 
повздовжньому напрямку.

Спряженість клітинного росту в мезофілі не порушується доти, доки 
продовжується поділ палісадних клітин. Після припинення поділів спряже
ність росту втрачається, внаслідок чого в палісадному шарі утворюються 
видовжені міжклітинники. Хоча губчаста тканина має розгалуженішу систе
му міжклітинників, клітинна поверхня палісадної тканини, що повернута до 
міжклітинника, як правило, не менша, а в деяких випадках навіть більша, ніж 
в губчастій тканині.

Відмінності в структурі клітин палісадної і губчастої паренхім у одних 
рослин чітко виражені, у інших -  майже відсутні. Якщо вони є, то, насамперед, 
це особливості топографії і структури хлоропластів. За об'ємом цитоплазми, 
набором і співвідношенням клітинних органел обидві тканини подібні між 
собою.

153



Особливістю розподілу пластид всередині палісадної тканини є їхнє 
розташування, насамперед, вздовж антиклінальних стінок. Мітохондрії і пе- 
роксисоми зосереджені в місцях стиків сусідніх хлоропластів. Хлоропласти 
палісадних клітин відрізняються низьким вмістом крохмалю, внаслідок чого 

мають порівняно плоску форму. їхня тилакоїдна система складається з не
великих, але численних, однаково орієнтованих в просторі гран.

В клітинах губчастої паренхіми хлоропласти рівномірно розподілені 
вздовж всієї клітинної поверхні. Як правило, вони відрізняються вищим вміс
том крохмалю, у зв'язку з чим вони мають більший об'єм і округлу форму. 
Різний вміст крохмалю в хлоропластах палісадної і губчастої тканин, ймо
вірно, можна пояснити неоднаковою участю цих тканин в регуляції відтоку 
асимілятів. Губчаста тканина, яка містить велику кількість крохмалю, поряд 

із фотосинтетичною, виконує ще й запасаючу функцію, регулюючи співвідно
шення між активністю синтезу і відтоком асимілятів.

В хлоропластах клітин губчастої паренхіми менша кількість гран, але 
самі хлоропласти крупніші і містять більшу кількість тилакоїдів. У деяких 

рослин в клітинах губчастої паренхіми спостерігається хаотична орієнтація 
гран. Відмінності у розмірах і орієнтації гран між клітинами цих двох тканин 
пов'язані, передусім, з особливостями світлового режиму на поверхні і в гли
бині листка. Це підтверджено багатьма експериментальними дослідами. Всі 
зазначені відмінності характерніші для світлолюбних рослин, у тіньових же 
листках клітини губчастої і стовпчастої тканин відрізняються лише формою і 
розташуванням в самому листку, структура ж їхніх органел однакова.

Клітини палісадної тканини мають цікаві пристосування, завдяки яким 
зменшується шкідливий вплив деяких факторів. Зокрема, при надмірному 
освітленні хлоропласти активно рухаються до бічних стінок і розміщуються 
вузьким боком до найбільш освітленої частини клітини. Така зміна положен
ня пластид (фототаксис) зумовлена тим, що інтенсивне сонячне світло спри
чинює руйнування хлорофілу.

Асиміляційна функція властива не тільки спеціалізованим тканинам 
листка. Фотосинтез відбувається в усіх клітинах, що мають зелені хлороплас
ти: у корі молодих пагонів, зелених клітинах оцвітини, колоса, початків тощо. 
У молодих зелених плодах фотосинтез відбувається в зовнішніх хлорофіло
носних тканинах.
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Обкладки провідних пучків. У багатьох рослин провідні пучки в лист
ках оточені клітинами, структура яких відрізняється від клітин мезофілу. 
Весь комплекс специфічних клітин, що оточують провідні пучки, називають 
Обкладкою провідною-пуяка. Відомо, що обкладки беруть участь в фотосин
тезі, в регуляції водообміну листка, в процесі транспортування асимілятів 
в провідних тканинах, частково виконують опорну функцію, а у рослин арид- 
них (посушливих) зон також захищають провідні тканини від надлишкового 
зневоднення.

В листках однодольних, наприклад злаків і осок, буває два типи обкла
док: паренхімні і склеренхімні. Склеренхімні обкладки зазвичай розташова
ні поряд із провідною тканиною і складаються з видовжених живих клітин 
з потовщеними пористими стінками. Вважають, що склеренхімна обкладка 
(за розташуванням, а іноді і за структурою) відповідає ендодермі, в стінках її 
клітин в молодих листках деяких злаків і осок виявлені пояски Каспарі. Саме 
склеренхімна обкладка бере участь в регуляції водообміну.

Паренхімні обкладки пучків специфічні у різних видів злаків: обкладки 
бувають із великих, тонкостінних, майже без хлоропластів клітин, а також об
кладки, що містять ту саму кількість хлоропластів, як і клітини мезофілу.

Обкладки пучків в листках дводольних рослин, як правило, складають
ся із витягнутих, розташованих паралельно провідному пучку клітин і мають 
такі ж тонкі оболонки, як і клітини мезофілу. Деякі дводольні мають склерен
хімні обкладки, або взагалі не мають обкладок (пасльонові).

Клітини обкладки містять специфічні безгранальні хлоропласти (очерет, 
кукурудза) і велику кількість крохмальних зерен. Дослідженнями розвитку 
безгранальних хлоропластів обкладки доведено, що на ранніх етапах онто
генезу хлоропласти мають грани, які редукуються пізніше, під час дозріван
ня хлоропластів. В клітинах обкладки також добре розвинені мітохондрії і 
пероксисоми, слабкорозвинені апарат Гольджі і ендоплазматичний ретику- 
лум. Ці клітини мають потовщені клітинні стінки і щільно змикаються одна з 
одною.
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ЗАПАСАЮЧІ ТКАНИНИ

Рис. 64. М ікроскопічна будова бульби 
карт оплі (Solanum  tuberosum):
1 -  відмерлий шар епідерми; 2,3 -  корко
ва покривна тканина; 4 -  кора (первин
на та вторинна); 5 -  камбій; 6 -  флое
ма; 7 -  ксилема; 8 -  внутрішня флоема; 
9 -  перимедулярна зона серцевини. Клі
тини корової та серцевиної паренхіми 
заповнені крохмальними зернами

Рослини відкладають про запас 
велику кількість органічних речовин, 
які утворюються під час фотосинте
зу. Накопичення і зберігання запас
них поживних речовин відбувається 
в запасаючих тканинах. В них збері
гаються також запаси води, кількість 
якої у рослин різних умов зростання 
може досягати значної кількості.

Клітини запасаючих тканин тон
костінні, можуть містити багато лей
копластів, одну крупну, або багато 
дрібних вакуолей. Іноді вони дуже 
великі, особливо в соковитих плодах: 
досягають 0,5-0,6 мм у діаметрі.

Поживні речовини у клітині мо
жуть запасатися у цитоплазмі, плас

тидах, сферосомах, вакуолі, рідше -  
в клітинній стінці. У цитоплазмі зазви
чай накопичуються білки (у насінні 
квасолі, сої, гороху), жири (у насінні 
олійних рослин, плодах маслини), у 
пластидах -  крохмаль (у насінні злаків, 
бобових, бульбах картоплі (рис. 64)), 
рідше білки й олії. У клітинному соку 
вакуолей містяться цукри (м'якуш со
ковитих плодів) та розчинні поліса
хариди, наприклад інулін. Основною 
запасною речовиною клітинних сті
нок є геміцелюлози, які використо
вуються під час проростання насіння 

деяких рослин (люпин, пальми).
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Запасаючі тканини можна виявити не тільки в насінні і плодах, але й у ве
гетативних органах -  стеблі та корені. Поживні речовини, які відкладаються 
у клітинах запасаючої тканини плодів і насіння, використовуються на почат

ку розвитку молодої рослини. Запасні речовини, які відкладаються у вегета
тивних органах, використовуються рослиною під час розпускання бруньок 
навесні, росту молодих пагонів і коренів. Крім того, у багатьох рослин є спе
ціалізовані запасаючі органи -  кореневища, бульби, цибулини.

У рослин посушливих місцевостей, наприклад у агави, алое, кактусів, 
у клітинах запасаючої тканини накопичується вода. Такий різновид запаса

ючої тканини називають гідропаренхімою, або водоносною тканиною. Вона 
складається з клітин з великими вакуолями, які містять водянистий клітин
ний сік. У міру потреби водоносні клітини віддають воду іншим тканинам. 
Великі водоносні клітини зустрічаються у листках деяких злаків.

СЕКРЕТОРНІ ТКАНИНИ

Тканини, в яких утворюються та накопичуються продукти секреції (по
бічні продукти метаболізму), називають секреторними (видільними).

Функція секреції, певним чином, притаманна будь-якій живій рослинній 
клітині. Однак в організмі вищої рослини часто утворюються поодинокі клі
тини (ідіобласти) і клітинні комплекси, для яких секреція стає переважаючою 
функцією.

В ідіобластах п р о д у к т и  секреції накопичуються в центральній вакуолі 

або в просторі між плазмалемою і стінкою. Прикладами ідіобластів є криста- 
лоносні клітини, які містять кристали оксалату кальцію, ефіроолійні клітини, 
слизові ідіобласти, що синтезують і виділяють аморфні поліцукри.

Комплекси секреторних клітин в тілі рослини дуже різноманітні за мор

фологією і топографією. Розрізняють зовнішні секреторні структури, які 
розташовані на поверхні надземних частин рослини, наприклад залозисті 
волоски та багатоклітинні залозки та внутрішні секреторні структури, які 
локалізовані всередині коренів, пагонів і квіток і мають вигляд каналів або 
порожнин, що вистелені епітелієм і не пов'язані безпосередньо з довкіллям.

Характерними ознаками більшості секреторних клітин в активно

му стані є дрібні розміри, наявність великої кількості цитоплазми, тонкі
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I

Рис. 65. Еф іроолійна залозка з абаксіального боку лист ка смородини чорно ї 
(Ribes nigrum):
1 -  кутикула; 2 -  субкутикулярна порожнина

не здерев'янілі клітинні стінки, відсутність хлоропластів і, пов'язаний з цим, 

гетеротрофний характер метаболізму.
До зовнішніх видільних тканин 

належать гідатоди (водяні продихи), 
нектарники, залозисті волоски, зо
внішні епідермальні залозки клейко
го секрету молодих листочків, бру
ньок, волосків комахоїдних рослин, 
ефіроолійні залозки (рис. 65), а та
кож видільні сольові залозки деяких 
солестійких рослин; до внутрішніх 

-  внутрішні секреторні клітини, секре
торні порожнини (вмістища) та кана
ли (молочники).

Г ідатоди . Гідатода як комплек
сна видільна структура забезпечує 
виділення за межі листка краплинно- 
рідинної води (рис. 66). Вона склада
ється зі специфічних водяних проди-

Рис. 66. Гідатода лист ка примули  
(Primula siensis):
1 -  епідерма; 2 -  замикаюча клітина; 
З -  паренхіма; 4 -  хлоренхіма; 5 -  між
клітинники; б -  судини
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хів в епідермі, які відрізняються від звичайних тим, що їхні замикаючі клітини 
без живого вмісту нерухомі і постійно відкриті. Під продихами лежить без
барвна водоносна тканина із живих клітин -  епітема, що прилягає до закін
чення провідного пучка. Від мезофілу гідатода відмежована шаром безбарв
них клітин, які утворюють обкладку.

У разі надмірного поглинання води рослинами, або послабленні транспі
рації, спричиненої збільшенням вологості повітря, за допомогою гідатод від
бувається гутація-активне видавлювання крізь продихи краплин епітемної 
рідини. Гутація спостерігається у багатьох рослин, особливо трав'янистих, 
вранці після прохолодних і вологих літніх ночей у вигляді крупних краплин 
на зубчиках листків. Подібне явище за певних умов можна спостерігати і на 
деяких кімнатних рослинах (бальзаміні, філодендроні, сцентапсусі, фуксії та 
ін.), тому їх  ще називають рослинами-барометрами. Вони сповіщають про 
наближення дощової погоди рясними краплинами на кінчиках листків. Під 

час росту листків гідатоди зникають, засихаючи разом з листковими зубчи
ками, на яких вони утворилися.

Нектарники. Нектарники виділяють цукристу рідину, яка приваблює 
комах-запилювачів -- нектар. У ентомофільних рослин вони мають вигляд 
залозок, розташованих на квітколожі біля основи зав’язі або тичинкових 
ниток.  %

Г.Каспарі залежно від місця локалізації розділяє їх на флоральні -знахо
дяться в середині квітки, екстрафлоральні -  розташовані поза квіткою на 
листках, черешках, стеблах та септальні -  у однодольних вони зустрічають
ся в виїмках (септах) зав'язі.

У квітках дводольних нектар може секретуватися базальними частинами 
тичинок, інколи нектарники мають вигляд кільця або диска в основі зав'язі.

Різноманітні за морфологією (у вигляді сосочків, опуклі, дископодібні, 
плоскі) нектарники складаються з типових тканин -  епідерми, паренхімних і 

секреторних-клітин. елементів провідної системи. Найпростіші з них склада
ються з секреторних клітин та міжклітинних п о р о ж н и н , до яких прилягають 
продихи та елементи флоеми.

В анатомічному плані в нектарниках виділяють епідерму з продихами, 
іноді з залозистими волосками, багатошарову залозисту основну тканину, не 
залозисту глибше розташовану паренхіму і провідну систему із дрібних пуч-
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ків. У однодольних нектарники можуть складатися лише з однієї залозистої 
епідерми (септальні нектарники зав'язі).

Під час виділення нектару залозисті клітини сильно відрізняються за 
ультраструктурою від типових паренхімних клітин, в тому числі і від парен
хіми нектарника. Вони багатші на цитоплазму і сильно насичені органела- 
ми, особливо мітохондріями та елементами ендоплазматичного ретикулума, 
в них є великі хромопласти майже сферичної форми, основна частина яких 
зайнята пластоглобулами, пігменти яких зумовлюють забарвлення нектар
ника. Зазвичай пластоглобули оточені сферичними тилакоїдами. Клітини 
епідерми нектарника вакуолізовані сильніше, мають тонку кутикулу. В не
ктарниках зустрічаються продихи.

У клітин деяких нектарників є ознаки гранулокринової секреції, за якої 

відсутні пухиріціГякГутворюються апаратом ҐольджГабо ендоплазматичнимі 
ретикулумом і зливаються з плазмалемою.

Вважають, що в таких нектарниках основна кількість майбутнього некта
ру із флоемних закінчень провідних пучків транспортується не протопласта
ми, а стінками їхніх клітин (апопластом). Значення ж протопластів клітин по
лягає в зміні складу цукрів і поглинанні нецукрових компонентів флоемного 
соку під час перетворення його на нектар, а також в реабсорбції нектару що 
виділився. Крім цього клітини нектарників беруть участь в синтезі і секреції 

гормонів.
В клітинах нектарників іншого типу виявлені ознаки гранулокринової 

секреції за допомогою пухирців Гольджі або ендоплазматичного ретикулума. 
Для таких нектарників характерний інший шлях транспортування флоемно
го соку за перетворення його на нектар -  по протопластах клітин нектарни
ка ( по симпласту крізь плазмодесми).

Нектар виділяється спочатку в субкутикулярну порожнину, а потім назо
вні крізь пори чи розрив кутикули.

Ще в 40-х рр. Д.А.Сабінін припустив, що в основі діяльності нектарників 
лежить явище фізіологічної полярності клітин секреторної тканини, що дає 
змогу векторному транспортуванню секрету і підтримує градієнт його кон
центрації. За градієнтом цукри осмотично рухаються від нижніх до верхніх 
клітин. Вважають, що транспортування відбувається за допомогою білків- 

переносників.
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Зовнішні епідермальні залозки: трихоми, волоски, сольові залозки.
Трихоми -  це дворядні во

лоски, що мають одно- або ба
гатоклітинну голівку на тонкій 
ніжці (рис. 67). Вони розвива
ються з епідермальних клітин 
як результат нерівномірного 
росту та наступного поділу.

До зовнішніх залозок на
лежать залозисті волоски. Це 
вирости клітин епідерми, які 
бувають одно- або багатоклі
тинними. Одноклітинний во
лосок цілком перетворюється 
на залозку, а багатоклітинний -  
лише своєю закругленою і зду
тою верхівкою.

Речовини, що виробля
ються в залозках, мають нео
днакове фізіологічне значення 
в житті рослини. Деякі з них потрібні для обміну речовин, інші слід вважати 
продуктами, які в процесі метаболізму не відіграють ролі, а, навпаки, є ба
ластними речовинами.

Жалкі волоски кропиви мають спеціальний механізм для звільнення 
секрету. Кожен волосок нагадує капіляр, просочений карбонатом кальцію 

знизу і кремнієм зверху. Нижнім розширеним кінцем волосок занурений 
в клітини епідерми. Верхня частина закінчується голівкою, яка відламується 
при дотику. Жалкий сік кропиви досить складний, містить гістамін, ацетил
холін.

На бруньках, молодих листочках зустрічаються клейкі волоски, які про
дукують слизи, або суміш терпенів. Як дуже спеціалізовані багатоклітинні 
утворення вони мають одноклітинну або багатоклітинну ніжку і круглу го
лівку. Секрет, що утворюється в них, накопичується у вигляді пухирця під 

кутикулою, яка потім проривається і звільняє їхній вміст. Секрет складається
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Рис. 67. Залозист і волоски:
а -  вигляд у  плані, б -  вигляд в профілі:
1 -  шпорник (Plectranthus fructicosus); 2 -  пе
ларгонія (Pelargonium zonale); 3 -  сонцецвіт 
(Cistus monspeliansis); 4 -  ромашка (Pyrethrum 
balsamita); 5 -  розмарин (Rosmarinus officinalis)
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Рис. 68. Сольова залозка листка лі- 
моніума (Пт опіит  ІабШ іит ) на ме
діанному зрізі:
1 -  первинна стінка; 2 -  кутикула; 
З -  зовнішня стінка клітини; 4 -  со- 
левмісна порожнина; 5 -  секреторна 
клітина; 6 -  бічна клітина; 7, 10- ваку
олі; 8 -  бокалоподібна клітина; 9 -  зби
ральна клітина; 11 -  ядерце; 12 -  ядро; 
13 -ліпідне включення; 14 -  автолітич- 
на вакуоля; 15 -  тонопласт; 16 -  цен
тральна вакуоля; 17 -  диктіосома

в основному з ефірних олій та смол. 

Під час екскреції кутикула розрива
ється без розтягування.

Сольові залозки. Сольові залоз
ки утворюються на листках, стеблах 
або видозмінених, пагонах багатьох 
несукулентних галофітів. Вони є ор- 
ганелами виведення (проти градієнта 

концентрації! на поверхню рослини 
надлишку мінеральних солей, що по

трапляють^ вигляді іонів з транспіра
ційним током у фотосинтезуючу тка
нину із ксилеми. їхня будова у різних 
родів рослин неоднакова. Розгляне
мо будову сольової залозки ЛІМОНІ; 

ума (рис. 68). У ц ієїдослини задшка^н 
має форму чаші, зануреної в тканину 
листка, складається із 20 клітин. Стін-_ 
ки чаші утворені бокалоподібними 
клітинами, що розташовані у два кола
(по 4 клітини в кожному), порожнина
—  -------- —  ~~ЧІ

заповнена чотирма довгими власно
секреторними клітинами і чотирма
побічними „клітинами. До комплек-і
су залозки також належать чотири
на коп и чу юч і кл іти н и, які межують
з клітинами мезофілу і зовнішніми бо
калоподібними клітинами.

Накопичуючі клітини за своєю будовою нагадують клітини епідерми та 
паренхіми, вони тісно пов'язані з сусіднім мезофілом плазмодесмами. Струк
тура оболонки цих клітин специфічна. Ззовні залозки вкритїкутикулою,-бічні 
й базальні стінки просочуються лігніном, суберином. Тому„транспоріуван_ня 
іонів відбувається в основному крізь симпласт. На оболонці зустрічаються 
численні вирости, плазмалема теж зібрана в складки, які збільшують ї ї  по
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верхню вцілому. Над секреторними клітинами в кутикулі є по одній круглій 
порі. Шар внутрішньої кутикули переривається в центральній частині залоз

ки, де в стінці, яка розділяє бокалоподібні і накопичуючі клітини, розташова
на пропускна (з великою кількістю плазмодесм) зона.

Внутрішні секреторні структури. Це особливі анатомічні утворення, 

що зустрічаються в листках цитрусових, звіробою та інших рослин. У цитру
сових вони нагадують прозорі світлі цяточки, помітні неозброєним оком. 
Форма таких залозок сферична або мішкувата. їхнє формування пов'язане 
з утворенням міжклітинника лізигенного походження у цитрусових, або схі- 
зогенного у миртових. Перші утворюються внаслідок локального розчинен
ня клітинних стінок, а другі -  в результаті часткової мацерації і роз'єднання 
групи клітин у субепідермальній зоні.

Молочники. Молочники -  це клітини або ряд клітин, що злилися і міс

тять у собі рідину, яка нагадує молоко. Цю речовину білого або оранжево
го кольору називають латексом, або молочним соком. Молочники в одних 

рослин -  це довгі, розгалужені клітини, що нагадують трубки, в інших -  ба
гатоклітинні утворення. До одноклітинних належать переважно нечленисті 
молочники, кожний з яких складається з однієї гігантської клітини, яка має 
вакуолю та багато ядер. Під час утворення молочників у зародку насінини 
серед інших клітин є одна або кілька багатоядерних, які поступово з розви
тком органа розгалужуються в основній тканині і пронизують усе тіло росли
ни від кореня до верхівки стебла. Таких клітин в тілі рослини небагато, вони 
не з'єднуються між собою. Довжина їх  може бути до кількох метрів. Нечле
нисті молочники властиві рослинам з родини кропивних, молочайних, бар
вінкових та ін.

Членисті молочники утворюються з окремих клітин циліндричної фор
ми, витягнутих у довжину та розташованих рядами. їхні клітини мають форму 
мішків. Поперечні перегородки цих клітин розчиняються і внаслідок цього 
утворюються трубчасті судини. У деяких рослин, наприклад, у банана або 
чистотілу, в перегородках утворюються один або кілька отворів. Такі самі 
отвори формуються і на бічних стінках, де стикаються два молочника. Біч
ні розгалуження членистих молочників можуть з'єднуватися з розгалужен
нями інших або зливатися перемичками. Так утворюється складна сітка із 
членистих молочників, що пронизують основну паренхімну тканину рослин.
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Членисті молочники є у багатьох рослин з родини макоцвітих, складноцвітих, 
дзвоникових, молочайних, деяких ароїдних, березкових та ін. Клітинні стін

ки молочників целюлозні, м'які, пружні, легко розтягуються, потовщуються 
лише у деяких молочайних. Пор у стінках молочників дуже мало.

Питання про значення молочників для рослин ще й досі не розв'язане. 
Наявність у них продуктів асиміляції -  білків, ліпідів, вуглеводів та інших -  
дає підставу вважати, що молочники подібні до провідної тканини, і в цьому, 
власне, найважливіша їхня фізіологічна функція.

У молочнику є продукти обміну речовин -  смоли, каучук та інші, тому їх 
відносять до видільних тканин. Значення молочників як запасаючої тканини 
не з'ясоване, хоча деякі речовини з молочного соку можуть переходити в су
сідні клітини. Інколи вони можуть виконувати функцію водяних резервуарів. 
Про це свідчить факт збільшення латексу після дощів або за зрошення. Отже, 
значення молочників у рослині може бути різним.

Молочники недовговічні. В кінці
вегетації вони відмирають і сплющу
ються.

Смоляні ходи. Основними про
дуктами секреції цих клітин є ефірні 
олії, смоли, рідше каучук і флавоноїд
ні аглікони.

У хвойних ефірні олії і смоли 
утворюються майже виключно в смо
ляних ходах, або вмістищах, локалі
зованих в листках, первинній корі 
і деревині стебел і коренів, а також 
в репродуктивних органах. Смоляні 
ходи складаються із одношарового 
епітелію, каналу, куди виділяється се
крет та супутніх клітин (рис. 69).

Апікальна (звернена до каналу) 
стінка епітеліальних клітин має не
значну товщину (0 ,2 -0 ,4 мкм) і пухку 
структуру, яка полегшує дифузію се

Рис. 69. Поперечний зріз хвоїнки со
сни (Ріпи* зіЬезїгіз):
1 -  епідерма з продихами; 2 -  гіподерма; 
З - складчастий мезофіл; 4 -  смоляний 
хід; 5 -  епітелій; 6 -  склеренхімні волок
на; 7 -  ендодерма
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крету. Базальна стінка, що межує з супутніми клітинами смоляного ходу, зна
чно (до 1,5 мкм) потовщена, ущільнена і зазвичай не має плазмодесм. Під час 
інтенсивної секреції клітини епітелію слабко вакуолізовані.

Синтезовані речовини накопичуються в порожнинах агранулярних тру
бочок, в перинуклеарному просторі ядерної оболонки, в міжмембранному 
просторі оболонки лейкопластів і мітохондрій, але не в матриксі органел і 
не в гіалоплазмі. Внутрішньоклітинне транспортування секрету до поверхні 
протопласта або у вакуолю відбувається елементами агранулярного ендо
плазматичного ретикулума. Апарат Гольджі в синтезі і секреції ліпофільних 
речовин участі не бере. Після проходження крізь плазмалему молекули се
крету збираються в периплазматичному просторі, відтісняючи цитоплазму 
всередину клітини, а потім крізь вільний простір дуже тонких клітинних сті
нок потрапляють до каналу смоляного ходу.

Смоляні ходи йдуть у різних напрямках (поздовжні, або вертикальні, по
перечні, або горизонтальні) паралельно серцевинним променям. Ці ходи 
утворюють цілу систему, що складається з міжклітинної порожнини, яку на
зивають смоляним каналом, та паренхіми, що його оточує. У самій паренхі
мі виділяють епітелій смоляного ходу, що утворюється з видільних клітин, і 
мертвий шар клітин склеренхіми. Клітини епітелію мають вигляд шару тон
костінних пухирців, шо заходять усередину каналу.

Діаметр ходів збільшується від внутрішніх шарів до зовнішніх у зв'язку 
з ростом річного кільця. Поперечні смоляні ходи зустрічаються лише в сер

цевинних променях. Вони побудовані так само, як і поздовжні, тобто склада
ються з вистилаючих клітин та шару склеренхіми.

У зв'язку з тим, що смоляні ходи з'єднані між собою в радіальному на
прямку через серцевинні промені, живиця витікає навіть з нерозкритих хо
дів. Це має велике значення для процесу промислового одержання живиці 
шляхом підсочування -  утворення навскісних паралельних борозенок на 
нижній частині стовбура хвойних дерев (переважно сосни). При цьому смо
ляні ходи останніх річних кілець перерізаються і виділяють свій смолистий 
вміст, який борозенками повільно стікає у спеціальні посудини.

Живиця -  надзвичайно цінний хімічний продукт рослинного походжен

ня. З неї одержують до 1 0  речовин, які завдяки своїм унікальним властивос
тям, поки що не мають синтетичних аналогів (скипідар, каніфоль тощо).
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У зв'язку з цим, лісозаготівля попередньо не підсочених дерев сосни 
в нашій країні заборонена. Крім того, надлишок смоляного компонента 
в деревині погіршує її технологічні властивості. Смоляні ходи є не тільки 
в деревині хвойних рослин, а й у корі та хвої. Проте для підсочування вони 
не мають значення, оскільки первинна кора вже на першому році життя де
рева злущується, а смоляні ходи в хвої містять небагато смоли.

Протеїногенні структури. Останнім часом було показано, що до скла
ду секреторних тканин, які виділяють білки (насамперед глікопротеїди), від
носять не лише травні залозки комахоїдних, а й залозки звичайних листків 
деяких рослин. Цитоплазма клітин цих секреторних залозок має специфічну 
ультраструктуру. Характерною ознакою є надзвичайно сильний розвиток 
гранулярного ендоплазматичного ретикулума, який є домінуючим компо
нентом цитоплазми і надає клітинам вигляду, характерного для тваринних 
клітин. Синтезований білок накопичується в порожнинах ретикулярних цис
терн. Для протеїногенних клітин характерний також і дуже активний апарат 
Гольджі, роль якого полягає у зв'язуванні синтезованих цитоплазмою білків 
з вуглеводами -  утворенні глікопротеїдів. Білок може накопичуватися в гіа
лоплазмі і в нуклеоплазмі секреторних клітин у вигляді кристалічних вклю
чень. Пластиди представлені лише поліморфними лейкопластами, які не міс
тять крохмалю. Вірогідно, що вони не беруть участі в синтезі глікопротеїдів.

В травних залозках комахоїдних рослин синтез гідролітичних ферментів 
відбувається на ранніх етапах розвитку органа. Ферменти потім зберігають
ся в неактивному стані в клітинній стінці і вакуолях і звільняються звідти у 
разі стимуляції (потраплянні комахи) або спонтанно в залозці, яка почала 
функціонувати.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Що таке тканини?
2. Назвіть специфічні анатомічні ознаки твірних тканин.

3. Охарактеризуйте різні типи меристем, їхнє розташування і значення для 
рослини.
4. Назвіть групи покривних тканин та їхні функції.
5 .3 яких груп клітин складається епідерма? 
б. Які особливості будови клітин-замикачів?
7 .3 яких груп клітин складається перидерма?
8 . Як утворюється перидерма? Що таке кірка?
9. Яка будова та функції сочевички?
10. Які особливості будови механічних тканин забезпечують їхню функцію?
11. Порівняйте коленхіму і склеренхіму.
12. Чим відрізняються різні типи волокон склеренхіми?
14. Порівняйте анатомічну будову трахеїд і трахей.
15 .3 яких елементів складається ксилема?
16 .3 яких елементів складається флоема?

17. Що таке Ф-білки, яка їхня функція?
18. Порівняйте будову флоеми і ксилеми.
19. Які типи провідних пучків Ви знаєте? В яких органах вони зустрічаються?
20. Чим асиміляційні тканини відрізняються від решти рослинних тканин?
21. В яких органах рослин зосереджені запасаючі тканини?
22. Які групи видільних тканин Ви знаєте?
23. Чому гідатоди відносять до покривних і видільних тканин?
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БУДОВА ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ

СТЕЛЯРНА ТЕОРІЯ

Згідно з сучасною концепцією основними вегетативними органами рос
лини слід вважати корінь і пагін (комплексний орган, що складається із сте
бла і листків). У вітчизняній літературі цю концепцію повніше висвітлено у 
працях І.Г.Серебрякова, Н.В.Первухіної, та Т.І.Серебрякової.

Уявлення про єдність листків і стебла сформувалися ще в XIX ст. завдяки 
анатомічним дослідженням будови вегетативних органів. Було доведено, що 
і листковий зачаток, і його вузол, тобто майбутній членистий елемент стебла, 
утворюються одночасно з єдиного масиву меристеми.

Вперше думку про загальний принцип будови стебла і кореня висло
вив французький ботанік Ван Тігем (1839-1912). Він розробив теорію, згідно 
з якою корінь і стебло з чітко відмежованим центральним циліндром, або 

стелою, та навколишнім шаром кори є універсальним типом будови осьо
вих органів. Базуючись на своїх дослідженнях, Ван Тігем встановив зако
номірності поступового ускладнення будови осьового циліндра у процесі 
еволюції. Однак, щоб охопити повністю всю теорію і довести єдність усіх сте- 
лярних форм, як видозмін єдиного типу осьового циліндра, у Ван Тігема не 
вистачило доказів.

Важливі докази на користь стелярної теорії навів у 1897р. Джефрі. Ви
вчаючи групи судинних рослин, і особливо розвиток стел у молодих ділян
ках, він дійшов висновку, що є лише два типи центрального циліндра: про- 
тостела та сифоностела, а всі інші є їхніми варіаціями (рис. 70). Стелярна 
теорія висвітлює еволюцію від найпростішої до найскладнішої структури 
осьових органів рослин.

Найдавнішим і найпримітивнішим типом стели вважають протостелу,

з_діаметром 0,3-3 мм, у якої суцільний тяж ксилеми оточений флоемою. 
Немає серцевини і серцевинних променів. Протостела властива викопним 
рослинам і деяким папоротеподібним.

Протостела дала початок розвитку актиностелі, ксилемна зона якої на 
поперечному зрізі має вигляд зірки в оточенні флоеми з численними бічни
ми відгалуженнями у вигляді пучків концентричного типу. Завдяки цьому

168



в актиностелі ксилема має зна

чно більшу поверхню дотику з 
живими тканинами, що її оточу

ють. Все це сприяє прискорен
ню транспортних можливостей.
Зустрічається у плауноподіб- 
них і вимерлих хвощів.

Перехід до сифоностели 
супроводжується появою сер

цевини. Це сприяло формуван
ню рослин значно більших роз
мірів, бо в результаті перемі
щення ксилеми з механічними 
властивостями на периферію 
стебла і утворення трубчастої 

конструкції вони стали міцні
шими. Крім того, завдяки ви
никненню серцевини збільши
лася поверхня контактування 
провідних елементів з живими 
тканинами і покращилася запа
саюча функція осьового органа.

Розвиток крупних листків і 
бічних пагонів, які, у разі відхо- 
дження від стебла, утворюють 
в ньому заповнені паренхімою 

прориви, сприяв формуванню диктіостели, в якій неперервний шар про
відних елементів розривається ділянками паренхіми -  серцевинними про
менями. Диктіостела властива папоротеподібним.

Розрізняють два підтипи диктіостели:

- еустела -  зустрічається у голонасінних і більшості дводольних рослин;
- атактостела -  характерна для однодольних, у яких кожний провідний 

пучок є листковим слідом (рис. 71).

Останньою ланкою в еволюції стели є атактостела однодольних рослин.

Рис. 70. Схема походження і вдосконалення 
різних типів стели під час еволюції:
1 -  протостела; 2 -  актиностела; 3 -  стела 
кореня; 4 -  сифоностела; 5 -  диктіостела; 6 -  
еустела; 7 -  атактостела; ксилему показано 
чорним кольором
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Вона відрізняється від еустели 
відсутністю камбію в пучках і 
складною картиною просторо

вого проходження по стеблу, 
що забезпечує рівномірний 

розподіл їх по всьому попере
чному перерізу.

Осьовий циліндр коренів 
формувався інакше, ніж у па

гоні. Зокрема, структура стели 
кореня, хоч і схожа на актинос- 

телу стебла, одночасно виявляє 
принципові відміни. Структур

ні пристосування цього органа 
були направлені на поглинання 
речовин з ґрунту, тоді як стела 

пагонів виникла в процесі фор
мування листостеблового ор
гана, пристосованого до фото
синтетичної діяльності.

Вершиною еволюції стел у 
вищих рослин є паренхіматизо- 
вана стела, в якій кожний про
відний елемент (трахеїда, тра
хея, ситоподібна трубка) межує 

з живою паренхімною клітиною. Тому самою прогресивною формою покрито
насінних є трав'янисті рослини, у яких стела найсильніше паренхіматизована.

Рис. 71. Стели стебел:
а -  еустела дводольних; б -  атактостела од
нодольних

АНАТОМІЧНА БУДОВА СТЕБЛА

Анатомічна будова стебла повністю відповідає тим фізіологічним функ
ціям, які воно виконує: опорній, провідній, асиміляційній та запасаючій.

Структура стебла формується в результаті діяльності його верхівкової 
(апікальної) меристеми (синоніми аіпекс, конус наростання і точка росту).
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У квіткових та голонасінних рослин верхівкова меристема має вигляд 
конуса з округлою верхівкою, який складається з групи меристематичних 

клітин, і розташована в основі бруньки (рис. 72).

Рис. 72. Схема розвитку постійних тканин в стеблі:
1 -  зона верхівковоїмеристеми; 2 -  листкові зачатки; 3 -  меристематичне кільце; 
4-серцевина; 5 -  прокамбій;6-первинна кора;7-первиннафлоема;8-первинна кси- 
лема; 9-камбій; 10-епідерма; 11 -перицикл; 12-ендодерма; 13 -  вторинна флоема; 
14- вторинна ксилема; 15 -  паренхіма первинної кори; 16- коленхіма
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Верхівкова меристема -  найактивніша та важлива частина пагона, його 
ростовий центр. Вона формує прокамбіальні тяжі, листки, вегетативні та ге
неративні органи. Листки і бруньки теж беруть початок від верхівкової ме- 

ристеми стебла.
Існують різні теорії формування верхівкової меристеми стебла. Спочат

ку визнаною була теорія гістогенів, запропонована у 1868 р. І.Ганштейном,_ 
Згідно з цією теорією у квіткових рослин у верхівковій меристемі є група 
ініціальних клітин, які розташовані у декілька шарів. Ці клітини утворюють 
біля себе шари меристематичних клітин, або гістогени. Клітини гістогенів 
відрізняються за формою, розмірами, клітинним вмістом і розташуванням. 
На основі цього Ганштейн розділив масу меристематичних клітин на тр ихіс ; 
то гени: дерматоген, периблему і плерому (рис. 73).

Гістогени в міру їхнього розвитку перетворюються на постійні тканини:
- дерматоген перетворюється на епідерму;
- з периблеми формується первинна кора;
- з плероми -  центральний циліндр стебла, або стела.
Більш визнаною є теорія туніки і корпуса, запропонована у 1924 році

А.Шмідтом. Згідно з цією теорією верхівкова меристема складається з двох
частин: зовнішньої^- т у н ік и  (верхній 

одяг), клітини якої діляться, анти
клінально та центральної -  корпуса 
(тіло), клітини якої діляться у різних 
напрямках.

Туніка містить до чотирьох ша
рів клітин. Із зовнішнього шару туні
ки утворюється епідерма. Крім епі
дерми, одношарова туніка утворює 
в стеблі кору. За рахунок корпуса 
формується осьовий циліндр, а у ви
падку одношарової туніки -  осьовий 
циліндр і внутрішня частина кори, 
або вся кора.

Ініціалі корпуса діляться повіль
ніше ніж інші меристематичні клітини.

4 З

Рис. 73. Конус наростання стебла 
водяної сосонки (Н іррит  зр.) на по
здовжньому зрізі:
1 -  група ініціальних клітин; 2 -  дерма
тоген; 3 -  периблема; 4 -  плерома
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Швидкість поділів зростає, коли апікальна меристема отримує флоральний 
стимул. Тому ці ініціалі назвали меристемою очікування.

За допомогою сучасних методів дослідження показано, що верхівкова 
меристема стебла складається з більшої кількості функціонально і цитоло
гічно обособлених зон. У ній виявлено зону центральних меристематичних 

клітин, яка оточена периферійною (органогенною, фланговою) меристемою. 
Під центральною меристемою відокремлюється стрижнева (колончаста, або 
серцевинна) меристема, яка перетворюється на серцевину.

Слід зауважити, що поділ верхівкової меристеми на зони досить умов
ний.

/ ( І) 1>)  В результаті діяльності верхівкової меристеми формується стебло, яке 
має відносно просту первинну будову.

С.П. Костичев довів, що прокамбій може виникати в двох формах, що і. 
визначає формування різних типів стебла. У більшості деревних рослин, де
ревію, льону прокамбій закладається у вигляді суцільного кільця. Із такого 
прокамбіального кільця формуються суцільні кільця флоеми і ксилеми. Між 
флоемою і ксилемою зберігається смужка прокамбіальних клітин, яка дає 
початок камбіальним клітинам, що формують камбіальний поясок. Так фор
мується стебло безпучковдгдлшпу.

У інших рослин, у конусах наростання стебел, прокамбій закладається 
не суцільним кільцем, а окремими тяжами. При цьому кожний прокамбіаль- 
ний тяж формує самостійний судинно-волокнистий пучок відкритого типу, 
в якому зберігається камбіальна діяльність. Так формується стебло пучково

го типу. У таких стеблах камбіальний поясок утворюється завдяки з'єднанню 
пучкового і міжпучкового камбіїв. Пучковий камбій утворюється із прокам
біальних клітин, які знаходяться між флоемою і ксилемою, а міжпучковий -  
з прошарку паренхімних клітин міжпучкової зони -  серцевинних променів. 
Серцевинними променями називають ділянки паренхімних клітин, розта
шовані між сусідніми судинно-волокнистими пучками. Серцевинні промені 
ніби з'єднують серцевину і кору в єдину систему паренхіматозних тканин.

Пучковий камбій до периферії відкладає вторинну флоему, а до центру -  
вторинну ксилему. Міжпучковий камбій продовжує утворювати паренхімні 
клітини як до периферії, так і до центру, тобто продовжує формувати серце
винний промінь. Тому індивідуальні судинно-волокнисті пучки у деяких рос-
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лин не можуть зблизитись і залишаються розмежованими протягом усього 
життя рослини.

Пучковий тип будови стебла здебільшого зустрічається у дводольних 
трав'янистих рослин, наприклад у жовтецю, соняшнику, маку городнього, 

а з деревних рослин -  саксаулу і винограду.

Первинна будова стебла
Насамперед на поверхні стебла утворюється епідерма, яка формується 

із дерматогену або туніки. Клітини її видовжені. У багатьох рослин на поверх
ні стебла зустрічаються волоски, які швидко осипаються.

Під епідермою диференціюється первинна кора, що складається із тонко
стінних паренхімних хлорофілоносних клітин, завдяки чому молоді ділянки 
стебел мають зелене забарвлення. Периферійні шари клітин первинної кори 
часто представлені коленхімою, яка розташовується окремими зонами.

У внутрішніх шарах корової па
ренхіми хлоропласти не зустрічають
ся. Цю паренхіму називають осно
вною. У багаторічних рослин в ній від
кладаються запасні речовини.

У болотяних та водяних рослин 
основну паренхіму називають аерен

хімою. Вона складається з мертвих 
тонкостінних клітин з великими по
вітряними порожнинами між ними. 
Така будова забезпечує ефективний 
газообмін.

Внутрішньою межею первинної 
кори є ендодерма. В стеблі з первин
ною будовою вона утворює крохма- 
леносну піхву -  шар клітин, в яких міс
тяться специфічні крохмальні зерна 
(статоліти), що беруть участь у гео
тропічних рухах (рис. 74). У стеблах 
типова ендодерма з поясками Каспа-

Рис. 74. Первинна будова стебла пе
реліски (Mercurialis annua) на попе
речному зрізі:
І - первинна кора; II -  центральний 
циліндр; 1 -  епідерма; 2 -  коленхіма 
екзодерми; 3 -  хлоренхіма мезодерми;
4 -  ендодерма (крохмаленосна піхва);
5 -  перицикл; 6 - первинна флоема; 
7 - камбій; 8 -  первинна ксилема; 9 -  па
ренхіма серцевини



рі зустрічається рідко. Як правило це коренеподібні стебла (кореневища), які 
ростуть горизонтально на ґрунті або у верхніх шарах ґрунту (аїр).

За ендодермою до середини органа розташований осьовий, або цен
тральний циліндр (стела). Він диференційований на перицикл (первинну ла
теральну меристему), зону провідних тканин та серцевину.

- "У'стеблі з периииклу інколи утворюються волокна склеренхіми, які на
зивають перициклічними.

"ТТерицикл, як твірна тканина, може формувати комплекси клітин, з яких 
розвиваються адвентивні бруньки -  бруньки, які розвиваються у незвичних 
місцях. Це має велике значення під час регенерації пошкоджених гілок, а та
кож забезпечує вегетативне розмноження у природі.

У перециклі деяких рослин (кульбаба та ін.) утворюються членисті мо
лочники, що містять смоли та латекс, а у зонтичних і звіробійних -  секреторні 
канали, виповнені смолами та ефірними оліями.

Судинно-волокнисті пучки формуються із прокамбіальних тяжів, які є 
продовженням верхівкової меристеми. Спочатку із прокамбію формуються 
протофлоема і протоксилема. У протофлоемі містяться звичайні, але дрібні 
ситоподібні трубки. Протоксилема складається із спіральних та кільчастих 
трахеїд і трахей.

Терміни протофлоема і протоксилема застосовують до тих флоемних і 
ксилемних клітин, які ще здатні подовжуватися одночасно з видовженням 
органа. Частини флоеми і ксилеми, які виникають приблизно в момент завер
шення росту органа в довжину, називають метафлоемою і метаксилемою.

Протофлоема і метафлоема становлять первинну флоему, а протоксиле
ма та метаксилема -  первинну ксилему.

Центральну частину стебла займає серцевина. Вона складається з вели
ких паренхімних клітин з міжклітинниками, які мають тонкі целюлозні стін
ки. У багатьох рослин у кінці першого періоду вегетації клітини серцевини 
відмирають, і клітинна порожнина заповнюється повітрям. У деяких багато
річників серцевина довгий час залишається живою і виконує функцію запа
саючої тканини.

Якщо клітини серцевини відмирають одночасно, то її називають одно

рідною (бузина). У дуба, берези серцевина складається не тільки з живих,
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Клітини серцевини рано досягають певного розвитку і їхній ріст при
пиняється. Якщо при цьому стебло продовжує потовщуватися, серцевина 
розривається, утворюючи порожнини, наприклад у зонтичних, губоцвітих 
та інших рослин.

Будова стебла однодольних рослин
До класу однодольних належать трав'янисті (злакові, лілійні) і деякі де

ревні рослини (пальми).

Рис. 75. Схема анатомічної будови 
молодого стебла:
А -  будова стебла однодольної росли
ни, Б -  будова стебла дводольної рос
лини:
1 -  епідерма; 2 -  первинна кора; 3 -  ен
додерма; 4 -  перицикл; 5 -  флоема; 
6 -  камбій; 7 -  ксилема; 8 -  серцевинні 
промені; 9 -  серцевина; 10 -  склеренхі
ма перициклу
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Стебло однодольних має ряд 
особливостей анатомічної будови: 
у них закриті колатеральні судинно-
волокнисті. пучки, немає камбію,
справжнього вторинного прирос-' 
ту, немає чіткої межі між первинною
корою  і центральним .циліндром

(рис. 75). У трав'янистих однодоль
них рослин всі судинні пучки є лист
ковими слідами, тобто проходять від 
судинної системи стебла в листки. 
Стебла мають пучкову будову, колен
хіма зустрічається рідко. Фелоген__ 
у однодольних рослин не утворюєть
ся. Немає ендодерми та̂  серцевини. 
Стебло не містить камбію, а тому по
товщується лише поки формуються 
судинно-волокнисті пучки, в яких 
у незавершеній формі зберігається 
прокамбій. У зв'язку з відсутністю у 
судинно-волокнистих пучках камбію 
стебла однодольних мають первинну 
будову впродовж усього життя рос
лини.

Основна паренхіма стебла хло
рофілоносна по периферії.



Рис. 76. Будова соломини жита (Бесаіе сегеаїв)

Колатеральні провідні пучки у злаків розташовані по колу периферії сте
бла у два ряди: внутрішній ряд складається з пучків більшого розміру. Про
відні пучки мають механічні обкладки із склеренхіми (рис. 76).

Під епідермою розташована склеренхіма. Таке розташування склерен
хіми надає міцності стеблам однодольних. Разом з тим, клітинні стінки епі
дерми та основної паренхіми товщають, дерев'яніють і мінералізуються. Це 
явище називають склерифікацією.

Потовщення стебла однодольних деревних рослин
У деревних однодольних (пальми, алое та інші) за відсутності камбію 

спостерігається вторинне потовщення, яке відбувається завдяки формуван

ню особливого кільця потовщення. Кільце потовщення -  це кільце, яке утво
рюється із клітин периферійної зони паренхіми первинної кори в результаті 
діяльності перициклічної групи клітин стебла. Клітини цього кільця активно 
діляться і відкладають до центру стебла нові меристематичні клітини, з яких 
формуються судинно-волокнисті пучки закритого типу: у пальм -  колате
ральні, у драцен -  концентричні.
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Рис. 77. Схема переходу від первин
но ї до вт оринної будови стебла 
дводольноїрослини:
А -  первинна будова; Б -  поява кільця 
камбію; В-утворення вторинної будо
ви: 1 -  епідерма; 2 -  кора; 3 -  первинна 
флоема; 4 -  вторинна флоема; 5 -  пуч
ковий камбій; 6 -  міжпучковий камбій; 7 
-  вторинна ксилема; 8 -  первинна кси- 
лема; 9 -  серцевина

Одне кільце потовщення фор
мує один ряд судинно-волокнистих 
пучків. Нове кільце потовщення 
з'являється за кільцем судинно- 
волокнистих пучків із паренхімних 
клітин периферійної частини. Поді

бні кільця потовщень виникають ба
гаторазово і сприяють потовщенню 
стебла. Кількість кілець потовщення 
не відповідає віку рослини. Залежно 
від метеорологічних умов року, ґрун
тового живлення, віку і виду рослини, 
в різні роки може виникати неоднако
ва кількість кілець потовщення. У де
ревних однодольних спостерігається 
лігніфікація міжпучкової паренхіми. 
Паралельно з формуванням кілець 
потовщення епідерма замінюється 
перидермою.

Будова стебла дводольних рослин
Вторинні меристеми у стеблах 

дводольних рослин диференціюють
ся рано, утворюючи вторинні струк

тури. Вторинні зміни у будові стебла 
дводольної рослини починаються 

з диференціації камбію (рис. 77). Цей 
процес у деревних порід завершу
ється настільки швидко, що у пагона, 
який тільки розпустився дуже важко 
розрізнити структурні елементи пер
винного походження.

У трав'янистих рослин, незважаючи на раннє формування вторин
них утворень, гістологічні елементи первинної будови зберігаються довго.
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У трав'янистих рослин типову первинну будову стебла можна спостерігати у 
бруньці, яка готова до розпускання.

На початку розпускання бруньки з'являється камбій, який активно функ
ціонує на перших етапах і формує вторинні елементи. Камбій диференцію
ється із міжпучкових паренхімних клітин і частково із прокамбіальних клі
тин, які збереглися між флоемою і ксилемою. З активних прокамбіальних 
клітин формується пучковий камбій, а з активованих прошарків міжпучко- 
вої паренхіми -  міжпучковий камбій. Згодом пучковий і міжпучковий кам
бії, з'єднуючись, утворюють камбіальне кільце. Камбій функціонує у такому 
порядку: назовні клітини камбію відкладають елементи вторинної флоеми, 
а до центру -  елементи вторинної ксилеми. Одночасно місцями утворюється 
вторинна корова паренхіма, формуються вторинні луб'яні волокна.

Вторинна будова стебла дводольних трав'янистих рослин
Основною особливістю будови стебла дводольних трав'янистих рослин 

є посилений розвиток паренхімних клітин, які переважають у серцевині, корі
чГ" '

і серцевинних променях. Крім того, порядок розташування механічних тка
нин у цих рослин теж специфічний. Як правило, під покривною тканиною в 
поверхневих шарах кори закладається механічна тканина, а саме коленхіма.

Вторинна будова стебла дводольної трав'янистої рослини мало відрізня
ється від його первинної будови. Вторинні зміни у стеблі з'являються з почат
ком функціонування камбіального кільця, завдяки чому потовщується стебло.

Відомо, що розрізняють два типи вторинної будови осьових органів: 
пучковий і безпучковий.

Прикладом пучкового типу вторинної будови стебла трав'янистих рос
лин є конюшина повзуча (Trifolium repens) (рис. 78). Стебло вкрите епідермою, 
стінки клітин якої потовщені і кутинізовані. Під епідермою розташована ко
рова тонкостінна паренхіма. Паренхімні клітини первинної кори містять хло
ропласти, здатні до фотосинтезу. Згодом клітини корової паренхіми, які роз
ташовані безпосередньо під епідермою, потовщуються і перетворюються на 
коленхіму, яка надає стеблам трав'янистих рослин еластичності і пружності.

Осьовий циліндр розвинутий значно сильніше, ніж корова частина. Це 
характерно для більшості дводольних. Ендодерма не виражена, не видно і 
диференційованого перициклу.
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Рис. 78. Поперечний зріз стебла дводольної трав'янистої рослини пучково
го т ипу будови конюшини повзучої (Trifolium repens):
1 -  епідерма; 2 -  корова паренхіма; 3 -  флоема; 4 -  камбій; 5 -  вторинна ксилема; 
6 -  серцевина; 7 -  серцевинні промені

Основні елементи осьового циліндра -  судинно-волокнисті пучки і до

бре розвинена крупноклітинна серцевинна паренхіма. Пучковий камбій 
добре виражений, міжпучкового поки немає, він утворюється дещо пізніше 
з клітин серцевинних променів. В результаті формується суцільне камбіаль
не кільце. Пучковий камбій утворює вторинні елементи флоеми і ксилеми, 
а міжпучковий камбій -  формує серцевинні промені. Тому окремі судинно- 
волокнисті пучки не можуть зблизитись і залишаються розмежованими про
тягом усього життя рослини.

Прикладом стебла з непучковою будовою може бути льон вузьколистий 
(Linum usitatissimum) (рис. 79). У корі і центральній частині стебла з непучко
вою будовою важко встановити межу між первинними та вторинними еле
ментами. Клітини первинної паренхіми кори залишаються майже незмінни
ми -  відносно дрібного розміру і видовженої форми внаслідок розтягування
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стебла на ранніх етапах розви
тку рослини у горизонтально-

г
му напрямку. Добре виражені 
ділянки товстостінних луб'яних 
волокон камбіального похо- 4 

дження, під якими суцільною 
зоною розташовані елементи 
вторинної флоеми, утворені 
кільцем камбію.

Ксилемна зона вторинного 
походження відносно широка 
та однорідна. В ї ї  основі можна 
помітити ділянки первинної 
ксилеми, що частково заходять 
у серцевину. Нові елементи 

ксилеми і флоеми відкладають
ся суцільним кільцем: флоема

Рис. 79. Поперечний зріз стебла льону вузь
ко  периферії, а ксилема до се- КОЛистого (Linum usitatissimum):
редини. Подекуди камбій від- 1 ~ епідерма; 2 -  паренхіма кори; 3 -  луб'яні 

. . . волокна; 4 -  флоема; 5 -  камбій; 6 -  вторинна
кладає з обох боків паренхімні ксилема; 7 -  первинна ксилема; 8 -  серцевина
клітини серцевинних променів.

У процесі поділу камбіальних клітин відбувається потовщення стебла, 
його розростання в радіальному і тангентальному напрямках. При цьому всі 
первинні анатомічні структури, розташовані глибше від камбію, перебува
ють у стеблі в такому ж стані, в якому вони були до початку вторинного росту. 
А ті первинні тканини, що лежать назовні від камбію (флоема, перицикл, ен
додерма, кора, епідерма), завдяки його діяльності відсуваються вторинними 
тканинами до периферії органа, після чого збільшення товщини стебла пе
ревищує пластичні можливості цих тканин і вони, як правило, сплющуються 
з неминучими радіальними розривами. На початку вторинного росту розри
вається і перестає функціонувати ендодерма. Значно довше протидіють роз
ривам перицикл і кора, бо вони мають тонкостінні, здатні до поділу клітини.

Отже, вторинні зміни у стеблі дводольних з'являються з початком фор
мування камбіального кільця. Здатність переходити до вторинної будови
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у трав'янистих рослин залежить від індивідуальних властивостей та умов 
вирощування. Наприклад, на швидкість формування вторинної будови 
рослини суттєво впливає і здатність стебел до галуження, що, в свою чер

гу, залежить від густоти розташування або посіву. Збільшення густоти посіву 
луб'яних культур (льону, конопель) довше зберігає первинну будову стебел, 

за якої утворюються цінніші первинні луб'яні волокна. Навпаки, в зріджених 
посівах бавовнику, рицини, соняшнику та ін. збільшується галуження, поси
лено утворюються вторинні тканини, стебла потовщуються і дерев'яніють.

Вторинна будова стебла дводольних деревних рослин
Стебло деревних рослин відрізняється від стебла трав’янистих рослин 

багатьма структурними особливостями. Це визначається насамперед від
мінами функціональної діяльності стебла у трав'янистих і деревних рослин. 
Стебло деревних рослин протягом всього життя несе на собі великий тягар 
гілок та листків, забезпечує при цьому ефективне висхідне, низхідне та ра
діальне транспортування речовин. Основна відмінність стебла деревних 
рослин від трав'янистих полягає у сильному здерев'янінні (лігніфікації) гіс
тологічних елементів, у потужному розвитку механічних тканин, при цьому 
основна маса здерев'янілих і механічних елементів зосереджується в цен

тральній частині стебла.
У стеблах дводольних рослин вторинні зміни настають дуже рано. 

На відміну від трав'янистих, у деревних дводольних вторинні структури 
з'являються дуже швидко і елементи первинної будови ніби розчиняються у 
масі вторинних утворень. У 1-2-3 річних гілок поверх перидерми можна спо
стерігати залишки відмерлої епідерми, у корі -  коленхіму, іноді ендодерму. 
Ці структурні елементи первинної будови згодом перемішуються з вторин

ними елементами стебла.
У більшості дводольних деревних рослин стебла мають безпучкову будо

ву, тому в апікальній меристемі стебла закладається суцільне прокамбіальне 
кільце, яке утворює кільце флоеми і кільце ксилеми. Між ними зберігається 
функціонуючий прошарок прокамбію, який дає початок камбіальному кільцю.

Стебло деревних рослин має таку топографію: первинна кора, до складу 
яко ї відносять і покривну тканину, і центральний циліндр, який складається 
з вторинної кори, камбіального кільця, деревини і серцевини (рис. 80).
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З самого початку форму

вання вторинної будови сте
бла деревних рослин зовніш
нім шаром кори є перидерма.
У багатьох деревних порід пе
ридерма з часом замінюється, 
перетворюється на кірку. Під 
перидермою до осьового ци
ліндра розташована корова 
паренхіма. Внутрішню межу 
кори формує первинна дрібно
клітинна паренхіма.

Корова паренхіма у дерев
них рослин виконує асиміля
ційну (зовнішні шари містять 
хлоропласти) і запасаючу (вну
трішні шари) функції. Іноді стін
ки клітин зовнішніх шарів ко
рової паренхіми потовщують
ся, і ці клітини перетворюються 

на коленхіму, яка функціонує 
лише у перші роки життя гіл
ки. З віком і у міру потовщення
перидерми коленхімні клітини втрачають механічне значення і, змішуючись 
з наростаючою масою корової паренхіми, стають непомітними. У випадку 
відшарування перидерми і виникнення нових кілець фелогену коленхіма 
скидається разом зі старою перидермою.

Під коровою паренхімою розпочинається вторинна кора -  зона флоем- 
них елементів (лубу). У флоемі деревних рослин є три типи клітин: луб'яна 
паренхіма, товстостінний луб (механічна система) і ситоподібні трубки 
з клітинами-супутниками (провідна система).

Основну масу лубу становить луб'яна паренхіма, яка утворюється вна
слідок поділу камбіальних клітин. Луб'яна паренхіма дерев і кущів склада
ється з живих клітин, стінки яких тонші і не дерев'яніють, якщо порівнювати
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Рис. 80. Поперечний зріз трирічної гілки 
липи (Тіїіа согсіта):
1 -  епідерма; 2 -  перидерма; 3 -  первинна кора; 
4 -  луб; 5 -  камбій; 6 -  річні шари деревини; 7 
-  межа річних шарів; 8 -  великі судини; 9 -  пер
винна деревина; 10- серцевина; 11 -  вторинні 
серцевинні промені; 12 -  первинні серцевинні 
промені; 13- друзи



з паренхімою деревини. У клітинах луб'яної паренхіми накопичуються ре
зервні речовини. У луб'яній паренхімі деревних порід є ділянки кристало- 
носної паренхіми , у клітинах якої відкладаються кристали оксалату кальцію. 
Наявність і особливості будови кристалоносної паренхіми мають важливе 
значення під час таксономічних дослідженнь, при визначенні рівня моро

зостійкості пагонів багаторічних рослин.
Деякі клітини луб'яної паренхіми мають ніжні й тонкі стінки і мало від

різняються від камбіальних клітин, з яких вони утворилися. Сукупність цих 
клітин утворює камбіформ, у клітинах якого відкладаються резервні речови
ни. У вторинній флоемі камбіформ зустрічається рідко.

Система товстостінного лубу утворена двома елементами механічного 
призначення: луб'яними волокнами та перегородчастим лубом. Перего- 
родчастий луб мало поширений елемент, він, зокрема, відомий у виногра
ду. Характерною особливістю цього лубу є дуже вузенькі порожнини. Крім 
товстостінного лубу у вторинній флоемі деревних рослин механічну функцію 
виконують склереїди.

Третім елементом флоеми є ситоподібні трубки і клітини-супутники.
Товстостінний, або твердий луб чергується з прошарками живих провід

них елементів, або м'якого лубу. Тому на поперечному зрізі пагона ми бачи
мо смугасті трикутні фігури у корі.

У деяких деревних рослин у флоемі є молочники, наприклад каучуково
го дерева і фігового дерева (інжиру).

Луб відмежовується від деревини прошарком камбію. В результаті діяль
ності камбію формуються вторинна флоема (екзархно, тобто від центра до 
периферії) і вторинна ксилема (ендархно). Функціональна активність камбію 
має сезонний характер. Найактивніший камбій навесні.

Під камбієм розташована вторинна ксилема, або деревина. У деревині 
розрізняють три групи елементів: паренхімні, механічні і провідні.

Клітини паренхіми деревини живі і мають потовщені стінки. Розташовані 
рівномірно, відносно правильними радіальними рядами. Виконують запаса
ючу функцію.

Механічна складова деревини представлена волокнами склеренхіми, 
а саме лібриформом. Лібриформ утворює основну масу деревини. У деяких 
багаторічних рослин (винограду, плюща) зустрічається перегородчастий лі
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бриформ, волокна якого після закінчення росту в довжину та потовщення 
клітинних стінок діляться поперечними перегородками, які залишаються 
тонкими і не дерев'яніють. Взимку у клітинах перегородчастого лібриформу 
є багато крохмалю, тому він виконує механічну й запасаючу функції.

Провідні елементи деревини -  судини, або трахеї.
Усі гістологічні елементи деревини утворюються в результаті диферен

ціації клітин камбію, які активні тільки протягом вегетаційного періоду: його 
діяльність розпочинається навесні і закінчується восени. Деревину, що ви
никає навесні, називають весняною, і вона істотно відрізняється від дереви
ни, що утворюється в другій половині вегетації -  осінньої. Весняна деревина 
містить більше провідних елементів, паренхімні елементи крупніші, роз
ташовані пухкіше і мають тонкі стінки. Клітини осінньої деревини, навпаки, 
дрібніші, мають товсті клітинні стінки; в ній переважають волокна лібрифор
му, які утворюють темнішу зону річного кільця. Осінні елементи здійснюють 
в основному механічну функцію, а весняні проводять воду та мінеральні ре
човини. За кількістю річних кілець можна визначити вік дерева, а за їхньою 
структурою можна скласти певне уявлення про умови, в яких деревні рос
лини розвивалися. Структуру річних кілець вивчає наука дендрохронологія.

Періодичність діяльності камбію практично не проявляється у форму
ванні елементів вторинної флоеми. Крім цієї особливості, для камбію харак
терна і чітко виражена нерівнозначність кількості утворюваних клітин кси- 
леми і флоеми: на 1 0 0  елементів деревини протягом літа відкладається лише 
1 0  елементів вторинної флоеми.

Найстаріші річні кільця розташовані у центрі стебла. З віком клітини па
ренхіми деревини починають відмирати, а судинні елементи втрачають про
відність. Навіть неозброєним оком на поперечному зрізі стовбура дерева 
можна помітити дві частини: центральну -  темнішого кольору, яку назива
ють ядровою деревиною, і периферійну -  молоду, світлішого кольору, яку на
зивають заболонню. У липи або ялини центральна зона деревини майже не 
відрізняється забарвленням від периферійної. Вона містить живу паренхіму. 
У цьому випадку центральну частину деревини, що втратила провідну функ
цію і не має забарвлення, називають спілою деревиною.

Через деревину і вторинну флоему проходять серцевинні промені. Із 
міжпучкового камбію утворюються елементи первинних серцевинних про

185



Рис. 87 . Поперечний зріз стебла сосни ель- 
дарської (Ріпиї еШагіса):
А -  кора; Б -  центральний циліндр:
1 -  епідерма; 2 -  перидерма;3- паренхіма кори; 
4 -  первинна флоема; 5 -  вторинна флоема; 6 
-  камбій; 7 -  кільце ксилеми другого року; 8 -  
кільце ксилеми першого року; 9 -  серцевинний 
промінь; 10- смоляний канал; 11 -  серцевина

менів, а завдяки д ія л ь н о с т і  

камбію утворюються вторинні 
серцевинні промені. Вторинні 
серцевинні промені відрізня
ються від первинних тим, що 
вони не доходять до серцеви
ни, в них відкладається багато 
крохмалю, особливо восени.

У центрі стебла знаходить
ся серцевина, по периферії 
якої розташована перимеду- 
лярна зона.

Неповторний за красою 
і структурою анатомічний ма
люнок деревини маловираз
ної і не дуже примітної берези 
карельської (Betula pendula f. 

carelica), або мармурового де
рева, яка зрідка трапляється на 
кам'янистих ґрунтах у суворих 
водних та температурних умо
вах Скандинавії, Фінляндії, Каре
лії, Білорусі. Царська береза, так 
ще називали цю рослину, бо ви
роби з її неповторної деревини 
могли дозволити собі лише царі 
та інші перші особи держави.

Унікальна візерунчаста
текстура деревини берези ка

рельської утворюється в результаті діяльності камбію, здебільшого навпро
ти серцевинних променів. Він ніби виходить з під контролю й творить кліти
ни деревини, як йому заманеться: не рівненькими концентричними шарами, 
як у більшості деревних рослин, а спонтанними ділянками більш швидкого і 
частіше нерівномірного звивистого нарощування деревини на одному боці
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стовбура. Як дослідили фізіологи та анатоми рослин, усі аномалії внутріш
ньої будови деревини берези карельської зумовлені порушенням балансу і 
кількісного співвідношення фітогормонів як в органах, де вони утворюються, 
так і в тканинах, куди вони транспортуються, зокрема, в камбіальні зони.

Будова стебла хвойних
Анатомічна будова стебла хвойних (голонасінних) рослин має ряд осо

бливостей (рис. 81).
За вторинної будови стебло хвойних вкрите перидермою, яка дуже 

швидко (4-5 років) замінюється кіркою. У паренхімі первинної кори є смоля
ні ходи, у флоемі немає клітин-супутників, біля ситоподібних клітин зустріча
ються білкові клітини, в яких міститься значна кількість запасних білків. Си
топодібні клітини мають загострені кінці і скошені поперечні перегородки. 
Ситоподібні поля розташовані переважно на бічних стінках. Деревина скла
дається з трахеїд, які мають облямовані пори і паренхіми деревини, механіч
них волокон немає. У серцевинних 
променях часто накопичується смола, 
у цьому випадку серцевинний про
мінь розростається і перетворюєть
ся на горизонтальний смоляний хід 
(рис. 82). Горизонтальні смоляні ходи 
серцевинних променів з'єднуються 
з вертикальними смоляними ходами 
деревини, завдяки чому створюєть
ся єдина видільна система. Смоляні 
ходи вислані тонкостінними парен- 
хімними клітинами.

Ексцентричність деревини
У природних умовах нахилені 

або зігнуті стовбури дерев і бічні гіл
ки характеризуються нерівномірним 
розвитком шарів приросту на проти
лежних боках, що призводить до змі

Рис. 82. Поперечний зріз деревини 
сосни (Ріпиї л/уєзГг/з):
1 -  трахеїда ранньої деревини річного 
кільця; 2 -  трахеїда пізньої деревини; 
З -  межа річного кільця; 4 -  облямована 
пора; 5 -  смоляний канал; 6 -  паренхім- 
на обкладка смоляного каналу; 7 -  кра
плина смоли; 8 -  серцевинні промені
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а б

Рис. 83. Типи будови гілок:
а - епіксилічний у гілки липи; б -  гіпоксилічний у гілки тису ягідного

щення центру органа до одного боку. Такий нерівномірний розвиток річних 
кілець в осьових органах називають ексцентричністю деревини (рис. 83). 
Чим більшої деформації зазнає гілка або стовбур, тим виразніші ознаки екс
центричності. Внаслідок ексцентричної шаруватості річних кілець деревини 
розрізняють верхню, так звану тягову деревину, і нижню, креньову деревину, 
з різними біомеханічними властивостями, що протидіє вертикальній дефор

мації під масою самої гілки чи її плодів.
Креньова деревина утворюється завдяки активнішій діяльності камбію 

на морфологічно нижньому боці гілок і пагонів, у результаті чого формується 
гіпоксилічна структура -  значне переважання деревини на морфологічно 
нижньому боці органа. Така будова характерна для більшості представників 
голонасінних і деяких покритонасінних рослин.

Тягова деревина утворюється в результаті активнішого формування річ
них кілець на морфологічно верхньому боці пагонів і гілок більшості квітко
вих рослин, що теж супроводжується їхньою асиметричністю і створенням 
епіксилічної структури деревини.

Протилежні ділянки деревини відрізняються не тільки кількісно, а й якіс
но. Основою креньової деревини хвойних є великі, округлої форми трахеїди
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з надзвичайно сильно потовщеними, твердими, повністю здерев'янілими 

клітинними стінками, що визначає високий рівень протидії стискуванню 
і згину цієї сторони. Анатомічні ознаки тягової деревини листяних рослин 
характеризуються великою кількістю волокон лібриформу і щільним їх 
з'єднанням, меншою кількістю судинних елементів. Це забезпечує високу 

міцність до розривів масивної верхньої сторони і протидію надмірним де
формаціям гілок та крони.

Гігроскопічні зимові рухи гілок зумовлені тим, що товстіші клітинні стін
ки містять більше води, яку втрачають у морозні дні, а тому вони більше вко
рочуються, а з ними вкорочується і відповідна ділянка деревини.

Будова стебла водних рослин
Особливості водного середовища, насамперед висока щільність води, 

нестача кисню та світла, відбиваються на будові стебла водних рослин 
(рис. 84). Епідерма занурених водних рослин слабко диференційована, стін

ки її клітин не потовщені, кутикула редукована, клітини епідерми містять 
хлоропласти, які беруть участь 

у фотосинтезі, продихи від
сутні. Первинна кора займає 
більшу частину поперечного 
зрізу стебла. Вона складається 
із тонкостінної пухкої парен
хіми, з великими повітряними 
порожнинами, що розташова
на одним або кількома шара
ми, які відокремлені один від 
одного тонкими перетинка
ми -  зазвичай із одного шару 
клітин. Осьовий циліндр має 
невеликі розміри, серцевина

слабко виражена, або взагалі
Рис. 84. Будова стебла рдесника блискучо- 

відсутня. Провідні пучки силь- го  (Роїатодеїоп ІисепБ):

но зближені всередині стебла, * ~ кутикула; 2 -  епідерма; 3 -  клітини пові
тряної паренхіми (аеренхіми); 4 -  повітряні 

часто утворюється єдиний цен- порожнини; 5  -  ендодерма
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тральний тяж ксилеми, оточений флоемою. Ксилема містить невелику кіль
кість судин, які у деяких рослин одразу після їх утворення руйнуються і тоді 
центр стебла займає вузький повітряний хід. У деяких видів, як, наприклад, 
у куширу зануреного {Сегаґо^ІІит бетепит), судини взагалі не утворюють
ся. Здерев'яніння відбувається лише в стінках судин. Склеренхіма в повністю 
занурених стеблах не утворюється, механічна тканина тоді представлена ви
ключно тяжами коленхіми. Камбій закладається в стеблах занурених рослин 
лише у деяких видів дводольних. Якщо закладається фелоген, то замість ти
пової фелеми утворюється аеренхіма.

АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТКА
Листок -  це орган, в якому відбуваються найголовніші процеси: газооб

мін, транспірація, фотосинтез. У деяких рослин він є органом , в якому від
кладаються запасні поживні речовини. Крім того, листок може бути викорис
таний для вегетативного розмноження рослин, для отримання ізольованих 
протопластів і соматичних гібридів. Відмінності в структурі листків пов'язані 
з умовами існування. Різні екологічні типи не мають чітких меж і часто листки 
мають змішані ознаки. Незалежно від форми всі листки є спеціалізованими 
органами фотосинтезу і складаються із систем покривних, основних і про
відних тканин.

З анатомічного боку листок -  це бічний виріст осьової структури, що має 
всі ї ї  складові частини.

Уявлення про єдність листків і стебла сформувалися ще в XIX ст. завдяки 
анатомічним дослідженням будови вегетативних органів. Було доведено, що 
і листковий зачаток, і його вузол, тобто майбутній членистий елемент стебла, 
утворюються одночасно з єдиного масиву меристеми. Відособлення листків 
від осьової стеблової структури забезпечило можливість найбільшого кон
такту рослин з повітряним середовищем і поглинанням світлової енергії.

Листок формується на конусі наростання стебла екзогенно у вигляді 
горбочків -  листкових примордіїв. У них спочатку відбувається нетривалий 
апікальний ріст, після чого верхівкові клітини примордію діляться особливо 
інтенсивно, перетворюючи горбочок на пальцеподібний виріст. При цьому 
найбільша швидкість росту виявляється у ділянці майбутньої центральної 
жилки і черешка. Листкова пластинка утворюється з країв ростової зони за
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рахунок маргінальної (крайової) меристеми. Диференціація тканин у моло
дій листковій пластинці настає швидко і відбувається прискореними темпа
ми. Сформовані провідні пучки крізь черешок або основу листка, якщо лис
ток сидячий, переходять у стебло, де приєднуються до стеблового пучка -  
у дводольних, або кожний проходить у стебло і потім спускається вниз по 
стеблу -  у однодольних. Листок до кінця онтогенезу зберігає первинну будо

ву незалежно від того, чи це однодольна, чи дводольна рослина.
Це орган із дорзовентральною будовою, який не має радіальної симе

трії. Верхній бік листка називають вентральним, або черевним, а нижній -  до
рзальним, або спинним.

Морфологічно в листку розрізняють такі частини: листкову пластинку, 
листкову піхву, черешок, прилисток.

Листкова пластинка -  основна частина листка, є у всіх типових листків, 
решти частин може не бути.

Листкова піхва -  це нижня частина листка, яка у вигляді трубочки охо
плює міжвузля стебла. Вона особливо характерна для однодольних рослин, 
наприклад для злакових. Будова піхви майже не відрізняється від будови 
листкової пластинки,частиною якої вона є.

Прилистки, залежно від своєї функції, можуть мати таку ж будову, як і 
листкова пластинка, наприклад у гороху, бобів. У деяких випадках прилист

ки розвиваються в колючки і в них переважають механічні тканини (скле
ренхіма) на шкоду асиміляційним.

Черешок виконує роль посередника між листковою пластинкою і сте
блом. По ньому рухаються поживні речовини. Крізь черешок проходять про
відні пучки із листка в стебло.

У деяких рослин класу однодольних (переважно у лілійних) листки здій
снюють інверсію протягом онтогенезу. Це означає перекручування листкової 
пластинки в просторі, спричинене особливостями ростових процесів при 
основі листків або черешків, що забезпечує їхній поворот майже на 180°.

Подібне осьове перекручування черешків не на 180°, а всього на 90° ха
рактерне для листків австралійських видів евкаліпта. Внаслідок цього лист
кові пластинки розташовуються на пагонах ребром, вертикально вниз або 
вгору, щоб листки не перегрівалися прямими сонячними променями. Тому 
під кронами таких дерев у полуденні години майже немає тіні.
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Протягом всього життя листок з обох боків вкриває первинна покривна 

тканина -  епідерма. Вона регулює транспірацію та газообмін, захищає лис
ток від висихання, зовнішніх фізичних і механічних впливів, від проникнення 

мікроорганізмів всередину листка, також може синтезувати і виділяти різні 
речовини, брати участь у фотосинтезі, поглинанні води і поживних речовин, 
сприймати подразнення тощо.

Поліфункціональність епідермальної тканини відбивається на її будові. 
Поряд з клітинами, що складають основну масу, епідерма включає в себе за
микаючі і навколопродихові клітини, що утворюють продиховий комплекс, 
різні типи покривних та залозистих волосків, моторні клітини, які забезпе
чують рухи листків.

У всіх рослин епідерма зверху покрита шаром кутикули. Клітини верх
ньої епідерми більші, ніж клітини нижньої епідерми і мають на зовнішніх 
стінках потужніший шар кутикули. Часто у клітинному соку клітин верхньої 
епідерми містяться антоціани, які забарвлюють листок і черешок у різні ко

льори (цибуля, бегонія, традесканція).
Клітини нижньої епідерми невеликі і у більшості рослин мають звивисту 

форму. На нижній епідермі є продихи. Кількість продихів на одиницю площі 
поверхні листка у межах 40-300 продихів на 1 мм2. Площа продихів не пере
вищує 1 % загальної площі поверхні листка.

Як правило, продихів більше з нижнього боку листка, куди не потрапля
ють прямі сонячні промені. На верхній частині їх  значно менше, що зменшує 

випаровування води під дією тих самих променів.
У плаваючих на поверхні води листків гідрофітів продихи розташова

ні лише на верхній епідермі, а у занурених листків їх взагалі немає. Листки 
ксерофітів, як правило, містять більшу кількість продихів, ніж інші рослини. 
Вважають, що це забезпечує кращий газообмін під час сприятливого періо
ду водопостачання. У багатьох ксерофітів продихи занурені в заглибини, які 
зсередини вистелені численними епідермальними волосками. Це сприяє 
зменшенню втрат води. Епідермальні волоски (трихоми) можуть зустрічати

ся з будь-якого боку листка, або одразу з обох. Завдяки їхньому щільному 
покриву також знижується випаровування.

У листків дводольних продихи часто розташовані невпорядковано. їхній 
розвиток змішаний, тобто продихи, що ще формуються, та повністю дифе
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ренційовані продихи зустрічаються поряд на одному листку, який розвива
ється.!/ однодольних продихи розташовані правильними рядами, паралель
но до осі листка і вони розвиваються від верхівки до основи.

Під епідермою у деяких рослин утворюється особливий шар клітин, 
який називають гіподермою.

Між верхньою і нижньою епідермою розташована основна маса листка 
мезофіл, або асиміляційна, або хлорофілоносна тканина (рис. 85). Мезофіл 

складається з паренхімних клітин з тонкими клітинними стінками, які фор
мують дві морфологічно і частково фізіологічно відмінні паренхіми: палісад
ну, або стовпчасту, і губчасту. Палісадна паренхіма прилягає переважно до 
верхньої епідерми, а губчаста -  до нижньої.

Клітини палісадної паренхіми видовжені, циліндричні, щільно приляга
ють одна до одної, мають багато хлоропластів. Вони розташовані одним або 

кількома правильними компактними шарами перпендикулярно до листкової

Рис. 85. Листок фікуса (Ficus elastica) на поперечному зрізі:
1 -  верхня епідерма; 2 -  гіподерма верхньої епідерми; 3 -  цистоліт; 4 -  нижня епі
дерма; 5 -  гіподерма; б -  продих; 7 -  стовпчастий мезофіл; 8 -  губчастий мезофіл; 
9 -  ксилема; 10 -  флоема; 17 -  склеренхіма
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поверхні. Кількість шарів палісадної паренхіми залежить від умов освітлення. 
У рослин відкритих сонячних місцевостей палісадна паренхіма утворюється 
і з нижнього боку листка. У мезофілі листків злаків її немає. Палісадна ткани

на здається щільнішою, ніж губчаста, проте більша частина вертикальної по
верхні її клітин межує з міжклітинниками, і в деяких листках загальна площа 
цих клітин може бути в 2-4 рази більша, ніж в губчастій паренхімі.

Клітини губчастої паренхіми мають неправильну форму і пухке розташу

вання, що створює великий об'єм міжклітинників. Завдяки міжклітинникам 
значно зростає внутрішня поверхня листка (в 7-Ю разів більша за зовнішню 
поверхню), постійно надходить вуглекислий газ з атмосфери. Хлороплас
тів у ній менше, ніж у палісадній. Будову губчастої паренхіми зумовлюють її 
основні функції -  газообмін та транспірація. Кількість шарів варіює від 2 до 7. 
Верхній шар губчастої паренхіми утворює ряд спеціальних збиральних клі
тин, які мають форму лійок і прилягають одночасно до кількох клітин палі
садної паренхіми. У ці клітини надходять утворені в процесі фотосинтезу 
органічні речовини, що передаються у провідні пучки.

Ступінь диференціації мезофілу і кількісне співвідношення палісадної 

і губчастої паренхім в листку відбивають таксономічну специфіку рослин і 
особливості їхньої екології. Палісадна тканина сильніше розвинена в лист

ках світлолюбних рослин. На тій самій рослині вона більше виражена в світ
лових листках, які розвиваються в умовах сильнішого освітлення.

Великий об'єм палісадної тканини в листку може бути також однією 
з ознак ксероморфності. Чим більше шарів клітин в мезофілі, тим менше 
виражена межа між палісадною і губчастою паренхімою (більша кількість 
клітин має проміжну структуру). Листок дорзовентральної будови має палі
садну тканину з одного боку пластинки і губчасту -  з іншого. Це найбільш по
ширений тип анатомії листка серед дводольних рослин. Ізолатерний листок 
має палісадну тканину з обох боків пластинки.

У  однодольних рослин мезофіл менше диференційований пошарово. 

Порівняно однорідна асиміляційна паренхіма характерна для більшості зла
ків. У вузьких циліндричних листках багатьох ксерофітів мезофіл представ

лений концентричними рядами однакових клітин, що за формою подібні 
до клітин палісадної паренхіми. Листки з недиференційованим мезофілом 

зустрічаються у  багатьох водних рослин. Асиміляційна тканина в голчасто-
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му листку голонасінних рослин часто представлена декількома шарами од
нотипних клітин, є досить пухкою, як і губчаста паренхіма насінних рослин, 
і має назву складчастий мезофіл.

Провідні пучки листка закритого типу, колатеральні. Ксилема пучків 
обернена до верхнього боку листка, а флоема -  до нижнього. Таке розташу
вання провідних елементів в провідних пучках листка відповідає їхньому 
просторовому положенню у стеблі.

Провідна система переходить із стебла в листки крізь черешки, де про
відні елементи розташовані кільцем або відкритою зверху дугою. У першому 
випадку в черешку можна розрізнити центральний циліндр і кору, а в друго
му -  лише відокремлені пучки.

У дводольних у черешку листка зосереджені головні судинно-волокнисті 
пучки, від яких відходять пучки першого порядку, а від них -  пучки другого 
порядку і т.ін., утворюючи систему 
сітчастого жилкування.

У однодольних немає головного 
судинно-волокнистого пучка, значна 
кількість пучків розташована пара
лельними рядами.

У міру галуження пучків кількість 
провідних елементів у них зменшу
ється. В найдрібніших розгалуженнях 
провідної системи флоема зникає.
Разом з тим спрощується і ксилема: 
в ній залишаються одні трахеїди. Такі 
пучки називають неповними.

Жилки закінчуються поодино
кими трахеїдами, які щільно оточені 
клітинами мезофілу -  передаючими 
клітинами, що регулюють транспор
тування води до клітин мезофілу Рис■ 86- Закінчення провідного

пучка в мезофілі листка розрив- 
(рис. 8 6 ). трави дрібноквіткової (Impatiens

Розташування судинних пучків parviflora);
1 -  трахеїди; 2 -  клітини з хлороплас- 

у листку як специфічному органі не тами;3 -міжклітинники
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таке різноманітне, як у осьових органах з радіальною симетрією. Зустріча
ються такі типи жилкування:

1. Судинний пучок входить у пластинку одним або кількома тяжами, про
ходить уздовж листкової пластинки, не утворюючи розгалужень і не зливаю
чись з іншими. Такі листки відомі у мохів, хвощів та деяких хвойних.

2. Пучки входять в листкову пластинку, розгалужуються. При цьому мо
жуть бути такі випадки: а) відгалуження пучків не зливаються одне з одним і 
не утворюють сітки;

б) уздовж листкової пластинки йде паралельно кілька великих пучків, 
що утворюють паралельне жилкування, а від цих великих пучків відходять 
тонші, мало розвинені відгалуження, що зливаються і утворюють сітку (одно
дольні);

в) уздовж листкової пластинки проходить один, або кілька великих пуч
ків, які далі розходяться, а вже від них в обидва боки відходять дуже розви
нені відгалуження, які утворюють складну сітку. Таке жилкування називають 
сітчастим (дводольні). У двох останніх випадках розгалуження жилок злива
ються, утворюючи складне сплетіння.

Міцність листкової пластинки зумовлена розвитком механічних тканин.
У дводольних механічна тканина складається із склеренхіми і коленхіми, а у

голонасінних та однодольних -  тіль
ки із склеренхіми.

Склеренхіма завжди міститься 
в судинних пучках черешка та в біль- ] 
ших пучках листкової пластинки. 
Вона становить арматуру листкової 
пластинки. Склеренхіма представ
лена здебільшого волокнами. Цікаву 
арматуру листка становлять склерен - 1  

хімні волокна, які тягнуться від біч-| 
них відгалужень пучків ланцюжком 
до верхньої та нижньої епідерм. Ці

Рис. 87. Вузликові волокна листка
злаків: волокна зв'язують, скріплюють верх-
1 - верхня епідерма; 2 -нижня епідерма; ню та нижню епідерми крізь судинно-
3 -  вузликові механічні волокна; 4 -  об
кладка пучка із механічних волокон волокнистий пучок. Такі склеренхімні
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полокна називають вузликови

ми волокнами (рис. 87). У лист
ків з соковитим багатошаровим 

мезофілом механічну функцію 
виконують поодиноко розта
шовані розгалужені склереїди, 
або опорні клітини (рис. 8 8 ).
Поодинокі склереїди зустріча
ються також у багатьох рослин 

в основі виїмок або на верхів
ках зубчиків листка, в місцях 

прикріплення до черешка, тоб
то в місцях найбільших меха

нічних навантажень.

Поряд із збереженням Рис. 88. Ідіобласт листка камеліїяпонської

міцності і стійкого положення (Camelliajaponica):
1 - потовщення і здерев'яніла стінка ідіоблас- 

ніжна листкова пластинка має ту;2 -  порожнина ідіобласту
бути пружною і еластичною.
Ймовірно тому у рослин з великими листками крім склеренхіми формується 
коленхіма, особливістю якої є живий вміст та нерівномірно потовщені стінки. 
Групи клітин коленхіми формуються під епідермою (верхньою та нижньою), 
супроводжуючи найбільші пучки. Розвиток механічної тканини в листку за
лежить від систематичної належності рослин і від умов, в яких вони ростуть. 
Рослини з нормально або надмірно вологих місцевостей механічних тканин 
містять дуже мало, або зовсім не містять, у рослин посушливих місцевостей 
механічний скелет добре розвинений.

Потужний механічний захист листка становить епідерма з потовщеними 
клітинними стінками і вкрита товстою кутикулою. Міцність епідерми поси
люється також гіподермою -  одношаровою, зрідка багатошаровою ткани
ною, побудованою із товстостінних склеренхімних клітин, які у вигляді чохла 
вкривають листок з усіх боків. Гіподерму можна найчастіше виявити у вічно
зелених рослин, особливо в листках хвойних.

Особливості будови листків злаків. Листок злаків має ізолатеральну 
будову (рис. 89). Це означає, що мезофіл складається з однотипної хлоренхі-
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Рис. 89. колат еральний листок проса (Рапісит):
1 -  верхня епідерма; 2 -  клітини обкладки; 3 -  ксилема; 4 -  флоема; 5 -  нижня епі
дерма; 6 -  склеренхіма; 7 -  продихи; 8 -  провідний пучок; 9 -  палісадна паренхіма;
70 -  моторні клітини

ми, у якій немає диференціації на палісадну і губчасту паренхіми. Як правило 
такі листки займають вертикальне положення і однаково освітлюються, як 

з нижнього, так і з верхнього боків.
Листкова пластинка злаків своєю формою нагадує ланцет: вона вузька, 

має паралельне жилкування. Епідерма листків злаків дуже розвинена, стінки 
її  клітин потовщені і просочені (інкрустовані) оксидом силіцію (Бі0 2). Продихи 
лежать майже правильними рядами як на верхньому, так і на нижньому боці 
листка. На нижньому боці кількість продихів значно більша. Клітини-замикачі 
гангелеподібної форми. У разі підвищення тургору клітин-замикачів тонко
стінні розширення збільшуються в об'ємі, внаслідок чого середні потовщені 
частини відходять одна від одної і продихова щілина розкривається. Провід
на система листка складається з колатеральних пучків, які мають склерен

хімне оточення. Великі пучки проходять крізь всю листкову пластинку пара
лельно і зближаються на кінці листка, де часто знаходяться гідатоди.

У просоподібних злаків (просо, сорго, кукурудза, цукровий очерет), яким 
властивий С4-тип фотосинтезу, навколо провідних пучків у вигляді обкладки 
розташована специфічна паренхіма, яка складається із щільно зімкнених 
видовжених хлорофілоносних клітин. Її називають паренхімною обкладкою. 
Саме в ній містяться специфічні агранальні хлоропласти. Таку будову назива
ють кранц-анатомією, а тип будови листка дістав назву -  корончастого.
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Зустрічаються варіації корончастого типу будови, які проявляються 
у різному потовщенні стінок клітин обкладки, в різному розташуванні або 
в різній кількості шарів паренхіми обкладки, у відсутності радіального роз
ташування мезофілу.

У листках злаків добре розвинена механічна тканина. Крім склеренхіми 
провідних пучків, у деяких злаків окремі тяжі склеренхімних волокон міс

тяться під епідермою та з країв пластинки листка. Піхва листків, яка охоплює 
нижню частину міжвузля, зумовлює міцність його молодої частини. В ній та
кож розвинені пучки склеренхіми.

У багатьох злаків у епідермі або в епідермі і верхніх шарах мезофілу є 
апарат, який бере участь у згортанні та розгортанні листка. У цих злаків лист
кові пластинки у разі нестачі води складаються вдвоє (грястиця звичайна, 
ковила), або скручуються у трубку, або в дві трубки. Скоротливу функцію ви
конують водоносні, або моторні клітини. Листок може мати один або декіль
ка моторних тяжів.

Спочатку вважали, що зниження тургору і об'єму моторних клітин при
зводить до згортання листкової пластинки, а підвищення тургору і збільшен
ня об'єму повертають пластинку до вихідного положення. Однак у дослідах 
листки деяких видів рослин (живі і висушені), після видалення моторних 
клітин не втрачали здатності до згортання і розгортання залежно від сту
пеня насичення водою. Тому зробили висновок, що моторні клітини лише 
полегшують і регулюють такі зміни. Активну роль, можливо, виконують скле

ренхімні тяжі, які діють залежно від ступеня підсихання або набрякання їхніх 
клітинних стінок. Тому деякі дослідники основною функцією моторних клі
тин вважають накопичення води, яку листок використовує у разі підсихання. 
Звідси і друга назва -  водоносні клітини.

Особливості будови листків хвойних. Листки хвойних рослин бувають 
двох типів: голкоподібні та лускоподібні. Наприклад, сосни, ялинки, смере
ки мають голкоподібну хвою. Лускоподібні листки характерні для кипарисів, 
ялівців тощо.

Зовнішній шар хвоїнки складається з товстостінних клітин епідерми, 
яка ззовні вкрита товстою кутикулою (рис. 90). Стінки епідермальних клітин 

сильно кутинізовані. Під епідермою розташований шар клітин гіподерми, 
який складається із склеренхімних волокон (рис. 91).
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Продихи розташовані 

по всій епідермі, як з верхньо
го, так і з нижнього боків. Вони 
лежать у заглибленнях епідер
ми, на рівні клітин гіподер
ми. Замикаючі клітини мають 
здерев'янілі клітинні стінки. 
Над продиховою щілиною зви
сає кутикула.

Під гіподермою розташо
вана асиміляційна тканина, 
яка у різних видів хвойних по
будована неоднаково. Так, у 
смереки, яка має плоску хвою, 
помітний поділ на палісадну і 
губчасту паренхіми, а у сосни та 

ялини такого поділу немає. Аси
міляційна тканина у цих рослин 

складається з одного типу па-

Рис. 97 . Гіподерма в хвоїнці сосни (Ріпив):
1 -  епідерма; 2 -  гіподерма; 3 -  складчастий мезофіл

Рис. 90. Поперечний зріз хвоїнки сосни зви
чайної (Ріпив ві^евиІ5):
1 -  епідерма з одношаровою гіподермою;
2 -  смоляний канал; 3 -  продих; 4 -  складчас
тий мезофіл; 5 -  ендодерма; 6 -  епітелій; 
7 -  механічні волокна; 8 -  трансфузійна тка
нина з облямованими порами
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ренхімних клітин, клітинні стінки яких вростають, ніби складки, в порожнину 
клітини. Тому мезофіл хвоїнки сосни називають складчастим. Завдяки наяв
ності складок значно збільшується поглинальна поверхня хвоїнки.

Уздовж хвої в мезофілі під гіподермою розташовані смоляні ходи. Кож
ний смоляний хід вистелений шаром живих клітин епітелію, які виділяють 
смолу безпосередньо в смоляний хід. Клітини епітелію оточені шаром скле
ренхімних волокон, які механічно його підтримують.

У центрі хвої розташовані два судинно-волокнисті пучки, що оточені 
трансфузійною тканиною, яка частково складається з мертвих клітин з об
лямованими порами, що передають воду з судинного пучка в мезофіл. Час
тина клітин цієї тканини жива і передає у флоему судинного пучка утворені 
в асиміляційній тканині органічні речовини.

Самий центр хвоїнки зайнятий пучком склеренхімних волокон, які щіль
но прилягають до судинних пучків, ніби з'єднуючи їх . Завдяки цьому в центрі 
створюється добра механічна опора, яка надає хвоїнці міцності, так що вона 
легко переносить на собі масу снігового покриву.

Весь комплекс тканин у центрі хвої -  провідні пучки, пучок склеренхім
них волокон, трансфузійна тканина -  оточений одношаровою ендодермою 
з поясками Каспарі.

У кипарису -  вічнозеленої рослини сухих субтропіків листок лускопо

дібний. Луски його -  це сильно редуковані листки. Вони розташовані супро

тивно, двома рядами на вкорочених пагонах. Малий розмір лусок компен
сується тим, що вони вкривають пагін повністю і тому функцію фотосинтезу 
виконує весь пагін.

Мікроскопічна будова луски кипарису має виражений ксероморфний 

характер (рис. 92). Стінки клітин епідерми вкриті товстим шаром кутикули. 
Під клітинами нижньої (зовнішньої) епідерми розташований шар гіподерми 
із клітин з сильно потовщеними стінками. Середня частина верхньої епідер
ми -  місце зростання луски з пагоном -  не вкрита кутикулою, краї верхньої 

епідерми крилоподібно огинають пагін і також вкриті сильно потовщеною 
кутикулою. Продихів дуже мало -  на зрізах їх два-три, вони розташовані 
з верхнього боку луски і ретельно вкриті в ї ї  пазухах. В лусках незвичайне 
розташування клітин мезофілу. Зовнішню частину мезофілу, біля нижньої 

епідерми, яка освітлена, складають видовжені щільно зімкнені клітини, що
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Рис. 92. Лускоподібний листок кипарису вічнозеленого (Сиргеїзиї 
зет ремгепз), поперечний зріз:
1 -  кутикула, 2 -  епідерма; 3 -  продих; 4 -  гіподерма; 5 -  палісадна паренхіма; 
б -  смоляний хід; 7 -  ситоподібні трубки; 8 -  трахеїди; 9 -  губчаста паренхіма;
10 -  місце зростання епідерми лускоподібного листка із стеблом; 11,12- трансфу- 
зійна тканина з облямованими порами

подібні до клітин палісадної паренхіми. За розмірами ці клітини значно біль
ші за клітини мезофілу, що розтащовані у внутрішній частині луски, де між 
ними знаходяться невеликі міжклітинники. В центрі луски є один провідний 
пучок, крохмаленосна і трансфузійна паренхіми і смоляний хід, вистелений 
багатошаровим епітелієм. Провідний пучок до верхівки луски не доходить, 
його продовжує трансфузійна паренхіма.

Листопад. Листки листопадних рослин, після кількох місяців напруже

ної фотосинтетичної продуктивної роботи, опадають, а на вічнозелених рос
линах функціонують теж не дуже довго -  лише 3-5, максимум 15 (в араукарії] 
років.

Рослини скидають листки тому, що їм треба відділити пожовкле листя, 
щоб на ньому не затримувався мокрий лапатий сніг, щоб не наростав лід під
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час ожеледі та не ламались гілки і частини крони, щоб вони даремно не випа

ровували воду, адже провідна система в них зберігається. А це загрожувало 
б загибеллю рослин від зимового зневоднення, бо поглинання води із скуто

го морозом ґрунту просто неможливе.
Опадання листків восени істотно зменшує вітрильність рослин, тому під

вищується стійкість дерев до осінніх і зимових буреломів. Крім того, крони 
позбавляються хворих, пошкоджених та забруднених органів, гнізд шкідли
вих комах, осередків фітопатогенних грибів і вірусів.

Значна кількість мінеральних і органічних речовин встигає до листопаду 
переміститись з листків у інші багаторічні органи та тканини -  кору та дере
вину пагонів і гілок, стовбурів, а також у кореневу систему. Тобто відбуваєть
ся часткова реутилізація корисних сполук, зокрема мінеральних.

Більша ж частина поживних речовин ніби втрачається рослиною і ці 

втрати досить вагомі. Так, за даними Б.П.Плєшкова, в опадаючому листі яблу
ні, вишні, клена тощо ще міститься до 1 0 % білкових речовин, багато полі

сахаридів, мінеральних речовин. Однак, ці речовини нікуди не втрачаються, 
а циркулюють у межах цього ж фітоценозу, чи екосистеми вцілому.

Процес відокремлення 
листків від пагонів. В основі 
черешків листопадних рослин, 
в зоні відділення, незадовго 
до листопаду з'являється тон
кий поперечний прошарок клі
тин -  відокремлювальний (від

дільний) шар, що у вигляді дис
ка пронизує всі тканини, крім 
провідних пучків (рис. 93). Пе
ред опаданням листків судини 
пучків закупорюються тилами, 
а ситоподібні пластинки фло- 
емних елементів закупорюють
ся калозою. Ці зміни ведуть до 
істотного зменшення провідної 
функції клітин пучків. Клітини

Рис. 93. Відокремлюючий шар біля основи 
черешка листка (утворюється під час лис
топаду):
1 -  відокремлюючий шар; 2 -  черешок листка, 
вкритий епідермою; 3 -  частина пагона під 
черешком, вкрита перидермою; 4 -  піхвова 
брунька



віддільного шару зазнають природної мацерації. Тепер достатньо невелико
го поштовху, пориву вітру або вранішнього заморозку, внаслідок якого б за
мерзла вода у видозмінених клітинах віддільного шару, щоб листок легенько 
відламався основою черешка. У пагоні під брунькою залишається специфіч
ний рубець, поверхня якого надійно захищена шаром скорковілих клітин. 
Це захисний (ізолюючий) шар, який ефективно захищає тканини пагонів від 
висихання, або проникання патогенних факторів (грибів, бактерій тощо). Він 
утворюється з клітин камбію безпосередньо під віддільним шаром. 

Анатомічна будова листка у рослин різних умов зростання 
На будову листка істотно впливають світло, температура, рух повітряних 

мас, вологість, ґрунт тощо. Значна кількість рослин живе у водному середо
вищі, зберігаючи при цьому свій листковий апарат, який, однак, набув багато 
нових ознак у своїй структурі.

Листки водяних рослин. Анатомічна будова водяних рослин характе
ризується цілим рядом пристосувальних ознак. Розглянемо будову листка 
водної рослини латаття білого -  Nymphaea alba (рис. 94).

Рис. 94. Лист ок латаття білого (Nymphaea alba):
А -  поперечний зріз; Б -  верхня епідерма; В -  нижня епідерма (вигляд зверху):
1 -  верхня епідерма, вкрита кутикулою; 2 -  продихи; 3 -  підпродихова повітряна 
порожнина; 4 -  багатошарова палісадна паренхіма; 5 -  опорні клітини з кутині- 
зоваьими стінками; б -  клітини губчастої паренхіми; 7 -  повітряні порожнини 
в губчастій паренхімі; 8 -  нижня епідерма; 9 -  коркові ґудзики; 10 -  провідний пучок; 
7 7 -  обкладка провідного пучка
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Листки дорзовентральні, достатньо великі, м'ясисті, плаваючі на поверх
ні води. Вони мають цікаві пристосування. Палісадна паренхіма багатоклітин
на і багатошарова. Ї ї клітини досить щільно прилягають одна до одної, хоча 
між ними є вузькі міжклітинники, які проникають крізь товщу палісадної па
ренхіми. В цих клітинах багато хлоропластів. Губчаста паренхіма має великі 
клітини, містить мало хлоропластів, між клітинами розташовані великі пові
тряні порожнини. Клітини верхньої і нижньої епідерм за розмірами мало від
різняються одна від одної. Верхня епідерма вкрита товстою кутикулою, яка, 
ймовірно, захищає листок від змочування. Всі продихи розташовані на верх
ній епідермі. Клітини-замикачі маленькі, під кожною продиховою щілиною 
вздовж трьох-п'яти шарів палісадних клітин тягнуться вузькі підпродихові 
повітряні камери. Стінки клітин верхньої епідерми звивисті.

Клітини нижньої епідерми листка латаття мають конусоподібну форму, 
їхні стінки трохи потовщені, шару кутикули немає. Живі клітини епідерми 
розташовані віялоподібно навколо особливих округлих окорковілих мерт
вих клітин. Кожна жива клітина нижньої епідерми контактує з цими мерт
вими окорковілими клітинами. Складається враження, що до окорковілих 
клітин приєднані живі епідермальні клітини. Ці клітини називають „коркови
ми ґудзиками". Вони виконують дві функції: підтримують живі епідермальні 
клітини, не даючи їм розсипатися під масою багатошарового мезофілу та під
силюють плавучість листка.

Провідні пучки розвинені слабко, елементи флоеми та ксилеми дрібні і 
не чисельні, механічних волокон майже немає. Пучкова паренхімна обклад

ка добре розвинена. В мезофілі додатково розвинена система гіллястих по
одиноких склереїд -  опорних клітин з сильно потовщеними кутинізованими 
стінками.

На прикладі листка латаття можна зазначити наступні особливості в ана
томії листка водних рослин: ніжні тонкостінні клітини мезофілу та епідерми, 
слабкий розвиток сітки провідних пучків, майже повна відсутність склерен
хімних волокон та коленхіми, гарна система вентиляції -  міжклітинники, по
вітряні порожнини, розташування продихів з верхнього боку епідерми.

Будова листків залежно від рівня освітлення. Суттєвий вплив на бу
дову листка має світло. Структура світлових (світлолюбних) і тіньових (тіньо

витривалих) листків тієї самої рослини різна (рис. 95). Насамперед виявлено
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потовщення СВІТЛ О ВИ Х Л И СТКІВ. 

У світловому листку стовпчаста 
паренхіма двоярусна. Клітинн ії 
сильно витягнуті і щільно при
лягають одна до одної. Епідер

ма вкрита товстою кутикулою.
Тіньовитривалі листки ма

ють тонкі, ніжні, як правило, 
широкі листкові пластинки. 

Горизонтальне або подібне до 
нього розташування листків 
дає їм змогу отримувати мак
симальну кількість падаючої 
радіації. У тіньовому листку па
лісадної паренхіми немає. Клі
тини мезофілу ніби розділені 
на крупноклітинну та дрібно
клітинну паренхім. Крупноклі- 
тинна паренхіма розташована 
в 2-3 шари під верхньою епі
дермою. її клітини широкою 
стороною повернуті до верх
ньої епідерми. Дрібноклітин
на паренхіма розташована під 
нижньою епідермою у 3-4 шари. 
Всі клітини з великими міжклі

тинниками у мезофілі розташовані пухко. Міжклітинники переважно зосе
реджені у дрібноклітинній паренхімі. Продихи великі, але їх небагато, вони 
розташовані з нижнього боку листка. Такі листки мають великі хлоропласти 

з нечисленними широкими стопками гран і великою кількістю тилакоїдів 
у  них. Під впливом світла низької інтенсивності збільшується загальний вміст 

зелених пігментів.
Наші лісові породи (сосна, береза, модрина, горобина), а також плодові 

дерева (яблуня, груша, слива, вишня, абрикоса) та культурні злаки належать

Рис. 95. Лист ок дуба (0иегсиз гоЬиг) на по
перечному зрізі:
А -  освітлений, Б -  тіньовий: 1 -  верхня 
епідерма; 2 -  нижня епідерма; 3 -  продих; 
4 -  стовпчастий мезофіл;5 -  губчастий мезо
філ; б -  провідний пучок



до групи світлолюбних рослин; клен, дуб, липа -  до тіньовитривалих, а бук, 

ліщина, самшит -  до тіньових рослин.
Листки рослин посушливих місцевостей. У посушливих місцевостях 

розвивається ксерофітна рослинність. Пристосуванням для зменшення не
продуктивного випаровування води у таких рослин є товста кутикула, част
кова редукція листків тощо. Здебільшого це трав'янисті рослини або кущі, 
в яких підземні органи розвинені краще, ніж надземні. Ксерофіти поділяють 
на такі групи: стеблові та листкові сукуленти, рослини з жорсткими і шкіряс- 
іими листками та тонколисті ксерофіти.

До стеблових сукулентів належать кактуси. Листки в них втратили свою 
асиміляційну функцію і перетворились на колючки.

Друга група ксерофітів -  листкові сукуленти. їхні листки нагадують 
своєрідні водяні резервуари, в яких нагромаджуються великі запаси води. 
До таких рослин належать алое, агави, у флорі України -  заяча капуста, мо
лодило та ін. Епідерма таких рослин складається з товстостінних клітин 
і розвиненою кутикулою, яка вкрита восковим шаром. Може утворюватися 
гіподерма, яка суцільним шаром підстилає епідерму, перериваючись лише 
під продихами. Гіподерма виконує функції водоносної паренхіми. Мезофіл 
диференційований на губчасту і палісадну паренхіми або не диференційова
ний. Внутрішня частина мезофілу часто складається з великих товстостінних 
клітин, в яких багато слизу та води. Провідна тканина утворена численними 
дрібними пучками. Механічна тканина особливо розвинена у великих лист
ках, наприклад у агав, і складається із склеренхімних тяжів (рис. 96).

1

Рис. 96. Поперечний зріз листка алое (Aloe soccotrina):
1 - кутикула; 2 -  продих; 3 -  асиміляційна тканина; 4 -  провідні пучки; 5 -  водо
носна паренхіма
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До тонколистих ксерофітів належать рослини, що розвиваються 
в умовах напівпустель. Прикладом їх може бути люцерна степова, верблюжа 
колючка, кавун дикий та ін. Листки цих рослин ніжні і швидко в'януть, коли 
їх зірвати. Вони густо вкриті сірим нальотом або волосками, як, наприклад, 
у полину. Вважають, що покрив з волосків -  це своєрідний екран, який за
хищає хлорофілоносний апарат від руйнування. Фізіологічною ознакою цієї 
групи рослин є висока концентрація у них клітинного соку, що дає їм змогу 
розвивати велику всмоктувальну силу, яка забезпечує надходження в коре
неву систему води з ґрунту, бідного на воду.

Відомі і жорстколисті ксерофіти, до яких належать степові злаки: ко
вила, деякі зонтичні, маслинові та ін. Ці рослини можуть довгий час витри

мувати стан в'янення. Для економного витрачання вологи в посушливий 
період їхні листки скручуються в трубочку і продихи опиняються в умовах 

кращого мікроклімату. Зверху листкова пластинка вкрита одноклітинними 
короткими волосками. Асиміляційна тканина складається з паренхімних клі

тин, об'єм яких зменшується в зв'язку із змінами кількості води. Серед клітин 
товстостінної епідерми знаходяться спеціальні водоносні клітини.

Ксероморфність листків. Будова листків змінюється також залежно від 
їхнього положення на пагоні. Якщо порівняти будову нижніх і верхніх лист
ків, то можна помітити, що розмір клітин епідерми і мезофілу, діаметр про- 
дихів зменшується у разі переходу від нижніх ярусів до верхніх, а відносна 
довжина жилок на одиницю поверхні і кількість продихів збільшуються.

Відмінності у будові верхніх і нижніх листків зумовлені їхнім водопоста
чанням: верхні листки води отримують менше, а випаровують більше, тому 
вони відрізняються ксероморфною будовою.

Ксероморфізм -  сукупність анатомо-морфологічних особливостей 
рослин, які пристосувалися до нестачі води. Ксероморфізм проявляється 
у  зменшенні розміру листків і клітин, збільшенні кількості клітин, продихів і 
сітки жилок, що зумовлює підвищення посухостійкості, а також у пристосу
ваннях епідерми до зменшення транспірації (товста кутикула, опушення).

Цю закономірність у будові верхніх і нижніх листків у 1904 році відкрив
В.Р.Заленський. II називають законом Заленського.
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АНАТОМІЧНА БУДОВА КОРЕНЯ

Корінь -  осьовий орган, який має радіальну симетрію і росте в довжину 
доки зберігається апікальна меристема. Це вегетативний орган рослини, що 
виконує функцію поглинання із ґрунту води і мінеральних речовин, закрі
плення рослини в ґрунті та підтримання надземних органів у певному про
сторовому положенні.

Важливою функцією кореня є також запасання поживних речовин. Речо
вини, що синтезовані в надземних фотосинтезуючих частинах рослин, пере
суваються флоемою в запасаючі тканини кореня. Ці речовини лише частко
во використовуються коренем, пізніше вони розщеплюються і повертаються 
флоемою до надземних органів.

Крім запасних речовин, у корені багатьох рослин накопичуються речо
вини вторинного синтезу, наприклад алкалоїди, глікозиди, смоли тощо. У ко
ренях виявлено також значну синтезуючу діяльність.

Ці функції визначають загальні риси організації кореня. Кореню прита
манні інтенсивне галуження і велика зовнішня поверхня, що дає змогу по
вніше використовувати ґрунтовий простір і полегшує процес всмоктування 
води. У внутрішній структурі кореня важливе місце займають спеціалізовані 
поглинальна і провідна тканини.

Коренева система рослин здатна вбирати не тільки розчинені та адсор
бовані речовини. Вона активно виділяє вуглекислий газ, органічні кислоти, 

амінокислоти, слизи. Все це створює сприятливі умови для розвитку мікро
організмів у ґрунті в зоні кореневих волосків і допомагає засвоєнню важко
розчинних сполук.

Не всі частини кореня виконують однакові функції, тому й мають різну 

будову. У молодих ділянках з первинною будовою відбувається ріст та вби
рання з ґрунту води і розчинених мінеральних сполук. Старіша частина ко

реня, яка вкрита екзодермою, води практично не поглинає, але має значен
ня для утворення бічних коренів і механічного закріплення рослин у ґрунті.

Зони кореня. З самого початку, під час проростання насінини, зародко
вий корінець повністю складається з меристематичноїтканини. У міру росту 

в ньому диференціюються різні тканини, а наймолодша частина знаходиться 
на самому кінчику, де розташований конус наростання кореня, його точка
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росту, або апікальна меристема. На 
відміну від стебла апікальна мерис
тема кореня закладається ендогенно, 
трохи глибше самих зовнішніх шарів 
кінчика зародкового корінця. Це є 
пристосуванням до умов росту коре
ня, які відрізняються від умов росту 
стебла. Корінь, що росте, незважаючи 
на контакт з твердими ґрунтовими 
частинками, зберігає непошкоджени- 
ми наймолодші меристематичні клі
тини апекса.

Точка росту кореня вищих рос
лин диференціюється на три зони: 
дерматоген, периблему і плерому 

(рис. 97).

Рис. 97. Конус наростання кореня яч
меню (Hordeum vulgare):
1 -  каліптроген; 2 -  дерматоген; 3 -п е 
риблема; 4 -  плерома; 5 -  крохмальні 
зерна; 6 -  клітини чохлика, які злущу
ються

З дерматогену пізніше формуєть
ся ризодерма -  тканина, яка має спіль

не походження з чохликом і являє со
бою ніби самий внутрішній його шар. 
Периблема дає початок первинній 
корі кореня, а плерома -  осьовому 
(центральному) циліндру.

У однодольних типовий кореневий апекс відрізняється від описаного 
тим, що нижні ініціалі утворюють тільки чохлик, а ризодерма диференцію
ється із самого зовнішнього шару периблеми.

На поздовжньому зрізі молодого кореня спостерігається певна зональ
на послідовність розташування його гістологічних елементів (рис. 98). На 
самому кінчику добре помітний кореневий чохлик, який прикриває конусо
подібну апікальну меристему з групою ініціальних клітин.

Кореневий чохлик -  спеціалізоване утворення кореня, основна функція 
якого захищати кореневу меристему та полегшувати проникнення кореня 
в ґрунт під час його росту. Інша важлива функція, що характерна для корене
вого чохлика, пов'язана з присутністю в його клітинах значної кількості ве-
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пиких крохмальних зерен. Вважають, 
що завдяки особливому розташу
ванню і здатності до пересування під 
впливом гравітації, крохмальні зер
на в клітинах чохлика беруть участь 
в геотропічній реакції кореня, вико
нуючи функцію статолітів.

Виконання цих різних функцій 
пов'язане з різними комплексами 
клітин, із яких складається корене
вий чохлик. Зміни функцій і відповід
ні структурні перебудови клітин від
буваються під час їхнього розвитку 
із меристематичних ініціалей. Різні 
зони кореневого чохлика розгляда
ють як особливі тканини, для яких 
характерні певні ознаки будови і 
функцій, хоча, насправді вони є лише 
послідовними стадіями розвитку тих

Рис. 98. Будова кореня:
а -  загальний вигляд; б -  поздовжній 
зріз:
І -  кореневий чохлик; II -  зона росту, 
або розтягнення; III -  зона кореневих 
волосків, або зона всмоктування; IV -  
початок провідної зони, або зони біч
них коренів; 1 -  епіблема; 2 -  пери цикл; 
З -  ендодерма; 4 -  первинна кора; 5 -  ек
зодерма; 6 -  осьовий циліндр; 7 -  коре
неві волоски на епіблемі; 8 -  закладений 
бічний корінь

самих клітинних комплексів.

У кореневому чохлику більшості рослин за топографічною ознакою роз
різняють медіанну зону -  колонку, або колумелу і периферійну зону. Клітини 
колумели розташовані рядами і мають правильну форму. В периферійній 
зоні форма клітин змінюється залежно від їхньої локалізації, наприклад на 
бічних ділянках, що межують з протодермою кореня, клітини кореневого 
чохлика витягнуті в напрямку поздовжньої осі кореня.

За функціональною ознакою в колумелі виділяють центральну частину 
(корпус). Вважають, що ця зона чохлика є відповідальною за певні етапи 
геотропічної реакції кореня. Зовнішні клітини колумели, разом з клітинами 
периферійної зони, створюють захисний футляр, який оточує не лише цен
тральну частину колумели, а й кореневу меристему.

Виконання захисної функції пов'язане, насамперед, з продукуванням 
периферійними клітинами чохлика слизу, що визначає основний напрямок 
їхнього метаболізму.
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Рис. 99. Схема структурно- 
функціональноїзональності кінчика 
кореня:
а -  кореневий чохлик; б -  розташування амі
лопластів і ендоплазматичного ретикулума 
за вертикального положення кореня; в -  гори
зонтального положення кореня:
1 -  основна меристема; 2 -  центральна ста- 
тенхіма; 3 -  периферійна секреторна тканина

Клітини колумели мають 
циліндричну форму і специфіч
ну полярність в розташуванні 
органел. Ядро розташоване 
в верхній половині клітини, 
преважно в одному із ї ї  кутів, а 
амілопласти групуються в од
ному із нижніх кутів.

У більшості рослин амі
лопласти містять багато крох
мальних зерен, що щільно при
микають одне до одного, за
вдяки чому вони мають форму 
багатогранників. Амілопласти 
здатні переміщатися в клітинах 
під впливом гравітації (рис. 99).
За нормального (вертикально

го) положення кінчика кореня амілопласти в клітинах розташовані з боків 
від площини симетрії дзеркально. При цьому кожна група амілопластів тис

не на скупчення елементів ендоплазматичного ретикулума, які розташовані 

поблизу дистальної поперечної стінки. За вертикального положення кореня 
цей тиск рівномірно розподіляється між клітинами корпусу колумели (цен
тральної статенхіми). У разі зміни положення кореня на горизонтальне, тиск 
амілопластів на ендоплазматичний ретикулум розподіляється асиметрично: 
в одних клітинах тиск продовжується, в інших -  припиняється внаслідок змі
ни взаємного розташування органел.

Порушення симетрії в розташуванні амілопластів і ендоплазматичного 
ретикулума і, пов'язану з цим, можливу зміну їхньої взаємодії, вважають ру
шійною силою для здійснення геотропічної реакції кореня.

Клітини периферійної зони чохлика секретують слиз. Склад слизу нео
днаковий у різних рослин. В утворенні слизу беруть участь амілопласти і 
апарат Гольджі. Крохмаль амілопластів розглядають як джерело вуглеводів 
для формування слизу, а апарат Гольджі виконує синтетичну, транспортну та 
секреторну функції. Під час виконання секреторної функції клітинами пери
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Рис. 100. Схема змін структури клітин 
колумели кореневого чохлика від мерис- 
тематичних ініціалей до периферійного 
секреторного шару

ферійної зони в них змінюєть
ся розташування амілопластів: 
вони вже не скупчуються в ку

тах, а розташовані рівномірно 
навколо ядра (рис. 100).

Поверхневі клітини коре
невого чохлика хоч і стирають
ся, але зсередини поступово 
відновлюються твірною ткани
ною. Кореневого чохлика не
має в рослин, що живуть напів- 
паразитично, наприклад у оме
ли, та у деяких водних рослин.

Походження кореневого 
чохлика у різних рослин нео
днакове. У деяких рослин у ко
рені утворюється ініціальний 
шар клітин -  каліптроген, який поновлює кореневий чохлик із середини 
у міру того, як його зовнішні частини відмирають. В інших випадках чохлик 

наростає поділом клітин дерматогену або зовнішніх шарів периблеми. Наре
шті, він може утворюватися безпосередньо з клітин меристеми кореня.

Такої захисної тканини на конусі наростання стебла немає, оскільки цей 
орган не потребує її.

За клітинами зони поділу знаходиться зона росту, або розтягнення до
вжиною лише декілька міліметрів, в якій здійснюється істотне видовження 
утворених точкою росту кореня клітин і диференціація перших флоемних 
елементів.

Саме ріст клітин у цій зоні зумовлює основне видовження органа. Оскіль
ки ріст в довжину відбувається тільки біля кінчика кореня, лише невелика 

частина постійно просувається в ґрунті. У цій зоні клітини майже перестають 
ділитись. Вона розташована на відстані 1,5-2 мм від кінчика кореня.

Дещо вище (приблизно 1 см від апекса) з певних клітин ризодерми утво
рюються численні кореневі волоски, а в осьовому циліндрі кореня -  перші 
провідні елементи ксилеми. Цю зону називають зоною поглинання, або зоною
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кореневих волосків. Згодом кореневі волоски разом з клітинами ризодерми 
відмирають, а в перициклі закладаються бічні корені. Ця зона виконує пере
важно функцію проведення. Інколи її  ще називають зоною бічних коренів.

На ділянках кореня, де відмирають волоски, спостерігається відмиран
ня ризодерми (епіблеми), яку замінює ефективніша покривна тканина -  екзо

дерма.

Первинна будова кореня
Корінь первинної будови ззовні вкритий первинною покривною тка

ниною ризодермою, або епіблемою. Як і епідерма надземних органів вона 
виконує декілька функцій, найважливішою з яких є функція поглинання 
з ґрунту води і розчинів мінеральних солей та передача їх клітинам корової 
паренхіми. Ця тканина складається з двох типів клітин -  тих, що перетворю
ються на кореневі волоски, і тих, що залишаються незмінними.

Кореневі волоски -  це справжні вирости клітин ризодерми, вони не від
межовані від неї перетинками. Завдяки кореневим волоскам поглинальна 
поверхня кореня збільшується в 6-12 разів, а загальна їхня кількість у рослин 
може досягати кількох мільярдів. Довжина кореневих волосків, які закінчи
ли ріст, у різних рослин коливається від 0,05 до 10,0 мм. Самі довгі кореневі 
волоски у цукрового буряка.

Кореневі волоски формують не всі клітини ризодерми. Клітини, які здат
ні утворювати кореневий волосок, називають трихобластами. Вони корот
ші і мають густу цитоплазму.

Кореневі волоски мають тонкі целюлозні стінки, а їхня верхівка скла

дається майже з чистого пектину і геміцелюлоз. Біологічне значення такого 
складу полягає втому, що пектин не перешкоджає росту волоска. На початку 
онтогенезу клітини кореневого волоска спостерігається поляризація його 
цитоплазми, при цьому виділяють чотири зони, залежно від метаболічної 
активності: 1 -  зону скупчення пухирців Гольджі; 2 -  зону скупчення органел; 
З -  зону вакуолізаціїта 4 -  зону центральної вакуолі (рис. 101).

Кореневі волоски -  недовговічні утворення. Тривалість їхньої життєді
яльності не перевищує 10-20 днів. У міру росту кореня на кінчику утворю
ються нові волоски, а на верхній межі старі кореневі волоски відмирають -  у 
м іру віддалення від апекса вони вкорочуються, втрачають функціональну 

активність, відмирають і злущуються.
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Кореневі волоски здатні виділяти осо
бливі кислоти, за допомогою яких вони 
розчиняють ґрунтові частинки і міцно 
приклеюються до них, тим самим сприяю
чи закріпленню кореня у ґрунті.

Центральна частина кореня складаєть
ся з первинної кори і осьового циліндра.

Первинна кора кореня складається з 
типової паренхіми. В ній помітно три шари: 
зовнішній -  екзодерму, середній -  мезо

дерму і внутрішній -  ендодерму (рис. 102).
Клітини екзодерми розташовані без

посередньо під ризодермою. У різних 
рослин екзодерма буває одношаровою, 
двошаровою і багатошаровою. Клітини 
екзодерми живі, щільно зімкнені, багато
кутні, їхні стінки сильно потовщені, вони 
більші за розмірами і витягнуті по радіусу, 
чим відрізняються від розташованих глиб
ше клітин.

Екзодерма замінює ризодерму у тій 

частині кореня, яка втрачає функцію по
глинання і де утворюються бічні корені. 

Морфологічно ця частина кореня займає 
проміжне положення між первинною і 
вторинною будовами кореня. Як правило, 
після відмиранням клітин ризодерми клі

тини екзодерми корковіють. У кільці окор- 
ковілих клітин екзодерми звичайно зали

шаються поодинокі клітини з целюлозни
ми стінками. Ймовірно, вони забезпечують 
зв'язок із зовнішнім середовищем.

Слід зазначити, що екзодерма особли

во характерна для однодольних рослин,

Рис. 101. Поляризація цито
плазми в кореневому волоску 
редьки (ЙарИапиз іоґ/ииз):
1 -  зона скупчення пухирців Голь- 
джі;2-зона найбільшого скупчен
ня органел; 3 -  зона вакуолізації; 
4 -  зона розташування цен
тральної вакуолі
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Рис. 102. Поперечний зріз кореня ірису (Iris):
А -  кора, Б -  центральний циліндр:
1 -  епіблема; 2 -  поглинальна паренхіма (мезодерма); 3 -  ендодерма; 4 -  пропускна 
клітина; 5 -  перицикл; 6 -  ксилема; 7 -  флоема; 8 -  екзодерма

у яких немає вторинних змін у корені. У цьому випадку для старих частин 
кореня, які зберігають первинну будову, окорковіла екзодерма ніби заміняє 
вторинну покривну тканину. У дводольних рослин, у разі появи вторинної 
покривної тканини, екзодерма відмирає, розривається і злущується. У вод

них рослин екзодерми немає.
Мезодерма, або паренхіма первинної кори, -  це сукупність паренхім- 

них клітин, розташованих між екзодермою і ендодермою. Це найбільша за 
обсягом паренхімна тканина, яка складається майже з однакових округлих 
вакуолізованих клітин, кількість шарів яких варіює. Розташування клітин, як 
правило, не має певного порядку. Нещільне розташування основної маси 
клітин мезодерми має важливе значення для аерації. У водних рослин па- 
ренхімні клітини розташовані радіально, що зумовлює розвиток великих 
міжклітинників і мезодерма має вигляд аеренхіми. У деяких рослин повітря-
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ні порожнини розташовані безперервно від кореня до листка, що забезпе
чує надходження кисню до підземних органів.

Мезодерма транспортує водний розчин мінеральних солей до цен

трального циліндра кореня у горизонтальному напрямку.
Ендодерма -  внутрішній шар первинної кори кореня. Вона складається 

з одного ряду клітин, який кільцем оточує центральний циліндр. Дуже рідко 
ендодерма буває двошаровою, наприклад у конвалії і лимонника. Ендодер
мою регулюється надходження води у горизонтальному напрямку від пе
риферії до центрального циліндра, де розташовані провідні елементи. Біль

шість клітин ендодерми має потовщені, практично непроникні здерев'янілі 
клітинні стінки -  пояски Каспарі (рис. 103).

З наявністю поясків Каспарі пов'язують активну участь ендодерми в ре
гулюванні радіального транспортування речовин тканинами кореня. Пояс
ки Каспарі, завдяки гідрофобним властивостям речовин, що входять до їх 
нього складу, перекривають на рівні ендодерми вільний простір клітинних 

стінок і перешкоджають дифузному пересуванню речовин по стінці. Внаслі-

3

Рис. 103. Будова ендодерми:
А - схематичне зображення клітини ендодерми, на якій добре помітні пояски Кас
парі; Б-В -  вплив обробки спиртом на клітини ендодерми та звичайної паренхіми 
(Б -  клітини до обробки, В -  після обробки): 1 -  пояски Каспарі; 2 -  поздовжня раді
альна стінка; 3 -  поперечна стінка
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док з'єднання плазмалеми з клітинною стінкою перекривається також і пе- 
риплазматичний простір. Таким чином, пояски Каспарі стають ефективним 
бар'єром на шляху пасивного пересування речовин апопластом. Припинен
ня вільної дифузії речовин по апопласту сприяє їхньому активному пересу
ванню симпластним шляхом клітинами ендодерми і корової паренхіми.

Із переходом кореня до вторинної будови, ендодерма також переходить 
до наступної стадії розвитку, яка супроводжується відкладенням на первин

ну стінку суберину.
Суберинізація здійснюється, як правило, одночасно у більшості клітин 

ендодерми, розташованих на одному рівні кореня, але деяка кількість клітин 
запізнюється. У зв'язку з цим, серед клітин ендодерми із суберенізованими 
стінками зустрічаються клітини, які зберігають початковий стан стінок -  про

пускні клітини. Вони забезпечують здійснення контрольованого радіально
го транспорту речовин від кореневих волосків і паренхіми до центрального 
циліндра кореня. Всі пропускні клітини розташовані проти елементів ксиле- 

ми центрального циліндра.
Центральний циліндр кореня 

з первинною будовою в основному 
складається з судин і ситоподібних 

трубок. Він відмежований від первин
ної кори одношаровою латеральною 
меристемою -  перициклом (рис. 104).

Перицикл -  первинна латераль
на меристема. У більшості вищих 
рослин перицикл одношаровий, але 
у деяких примітивних груп він має 
вигляд багатошарової обкладки цен
трального циліндра. Вважають, що 
еволюція відбувалася від багатоша
рового перициклу до одношарового.

Рис. 104. Будова центрального ци- Спрощення будови перициклу роз- 
ліндра кореня півника (Iris sp.):
1 -  паренхіма кори кореня; 2 -  ендодер- глядають як пристосування до по-
ма; 3 -  пропускна клітина; 4 -  пери- легшення транспортування речовин 
цикл; 5 -  флоема; 6 -  ксилема; 7 -  скле
ренхіма тканинами кореня. Найвищий ступінь
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редукції являє собою переривчастий перицикл, характерний для злакових, 
коли клітини перициклу напроти ксилемних полюсів диференціюються як 
трахеальні елементи, які безпосередньо межують з внутрішнім шаром пер
винної кори -  ендодермою.

Завдяки діяльності перициклу утворюються бічні корені та адвентивні 
бруньки. В деяких випадках перицикл виконує запасаючу функцію (у склад

ноцвітих в клітинах перициклу накопичується молочний сік, а у моркви -  олії), 
а то і механічну (у деяких однодольних клітини перициклу дерев'яніють).

Самий центр кореня складається з провідних елементів. Флоема та кси- 
лема тут чергуються між собою і розташовані радіальними групами -  раді

альний провідний пучок. Його утворенню передує закладання прокамбію 
у вигляді центрального тяжа. Диференціація клітин прокамбію в елементи 
протофлоеми, а потім і протоксилеми починається на периферії, у подаль
шому ці тканини розвиваються доцентрово.

Перші провідні елементи ксилеми в корені формуються з прокамбію ек- 
зархно, тобто першочергово сформовані судини розташовані на зовнішньо

му боці ксилеми, а наймолодші -  ближче до центра.
У стеблі, на відміну від кореня, трахеальні елементи формуються ен- 

дархно.
Первинна флоема кореня розвивається, як і ксилема, екзархно: самі 

ранні елементи флоеми знаходяться біля перициклу, а молодші -  ближче до 
центра.

Залежно від кількості променів флоеми та ксилеми розрізняють декіль
ка типів коренів: монархні -  однопроменеві, диархні -  двопроменеві, тр и - , 
тетра-, пента-, гекса-, поліархні. Кількість променів флоеми та ксилеми у де
яких рослин є порівняно сталою величиною. У більшості рослин цей показ
ник може змінюватися залежно від екологічних умов, особливо за дії екс
тремальних факторів.

Механічна частина кореня первинної будови представлена склеренхім
ними волокнами, які майже завжди розташовані в центрі осьового циліндра, 
в той час я к у  стеблі такі тканини розташовані на периферії. Таке розташуван
ня залежить від різних функцій цих органів.

Між коренем і стеблом розташована зона, яку називають кореневою 
шийкою. Це перехідна зона. У рослин з первинною будовою у кореневій
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шийці ксилема поступово пе
реміщується з колатерального 
положення стеблових пучків 

у радіальне, властиве кореням. 
Кількість ксилемних пучків 

кореня відповідає кількості 
судинних пучків стебла. Після 
переходу кореня до вторинної 
будови його структура стає по
дібною до вторинної будови 
стебла, тому у кореневій шийці 
відбувається пряме з'єднання 
обох осьових органів.

Закладання бічних коре
нів. Бічні корені закладаються в 

спеціалізованій меристематич- 
ній тканині -  перициклі, най
частіше проти груп ксилемних

Рис. 105. Ендогенне закладання бічних ко- елемент'в осьового циліндра
ренів: (рис. 105). У злаків бічні корені
А -  у звіробою (Hypericum):
а,б,в -  послідовні етапи розвитку кореня: закладаються проти флоемних
7 -  перицикл; 2 -  ендодерма; 3 -  корова парен- ділянок. Спочатку кілька клітин
хіма;
Б-усоняш ника (Helianthusannuus): перициклу видовжуються в ра-
7 -  центральний циліндр головного кореня; діальному напрямку, а через
2 -  перицикл; 3 -  ендодерма; 4 -  паренхіма „ . _
кори;5 -епіблема певнии час поділ відбувається

тангентально, завдяки чому 

утворюється коренерідна дуга, яка є основою апікальної меристеми бічного 
кореня. Клітини цієї дуги діляться.

Одночасно з формуванням коренерідної дуги починається поділ клітин 
ендодерми, які розташовані ззовні від дуги. Завдяки цьому поділу ендодер- 

мальний поясок розширюється і не заважає росту бічного кореня. З цієї час
тини ендодерми формується коренева кишенька (чохлик). Розвиваючись у 

довжину, бічний корінь прокладає шлях через первинну кору та ризодерму 
за допомогою кишеньки, яка розсуває клітини паренхіми кори, або виділяє
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ферменти, які руйнують клітини кореня. Коли бічний корінь виходить назо

вні, кишенька зникає, а апекс бічного кореня формує новий чохлик.
Бічні корені рослин утворюються у певному співвідношенні до потуж

ності провідних тканин материнського кореня. Найчастіше вони утворю
ються у внутрішніх тканинах підземного органа і на відносно молодих його 
ділянках, що має пристосувальне значення. Якби галуження відбувалося 
в апексі кореня, то це ускладнювало б його просування в ґрунті.

Вторинна будова кореня. Первинна будова кореня характерна для од
нодольних та деяких дводольних рослин.

У більшості дводольних властива молодим рослинам первинна будова 
кореня згодом набуває вторинної будови.

Вторинні зміни у корені починаються вище зони бічних коренів, з момен
ту закладання камбіального кільця. Камбій формується з паренхімних клітин, 
розташованих між флоемою
та ксилемою. В результаті між 
групами первинної флоеми та 
ксилеми виникає дугоподібна 
смужка камбію, яка огинає кси
лему з зовнішнього боку, а фло
ему -  з внутрішнього (рис. 1 Об). 
Окремі смужки в результаті 
антиклінального поділу клітин 
подовжуються і зливаються, 
утворюючи суцільну смужку 

камбію, яка на поперечному 
зрізі має зірчасту форму.

Подальша діяльність утво
реного камбію в корені така 
сама, як і в стеблі: до центра він 
відкладає вторинну ксилему, 
а до периферії -  флоему. Разом 
з тим, з камбію утворюються 
паренхімні клітини серцевин
них променів, які розташовані

Рис. 106. Поперечний зріз кореня:
а -  початок вторинного потовщення кореня: 
1 -  ендодерма з поясками Каспарі;2 -  перицикл,
3 якого виникає фелоген; 3 -первинна ксилема;
4 -  камбій; 5 -  первинна флоема; б -  вторинне 
потовщення кореня; 1 -  ендодерма; 2 -  пери
цикл; 3 -  первинна кора; 4 -  первинна ксилема;
5 -  камбій; б -  первинна флоема; в -  вторинна 
будова кореня: 1 -  первинна ксилема; 2 -  вто
ринна ксилема; 3 -  камбіальне кільце; 4 -  вто
ринна флоема; 5 -  первинна флоема; 6 -  вто
ринна кора; 7 -  перидерма
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у вигляді прошарку між флоемою і ксилемою. Діяльність камбію інтенсивні- 
ша в тій частині, де формується ксилема. Внаслідок цього, проміжки між ра

діальними рядами ксилеми і флоеми вирівнюються, і камбій на поперечному 
зрізі набуває вигляду кільця.

Вирівнювання кільця камбію, утворення ним концентричних шарів лубу 
і деревини і вторинних серцевинних променів зумовлює подібність вторин

ної структури кореня з будовою стебла. Основна причина цієї подібності по
лягає в тому, що ця частина кореня виконує ту ж функцію перенесення води 

і органічних речовин, що і стебло.
Після формування вторинних тканин первинна флоема кореня зміщу

ється до периферії, а первинна ксилема -  до центра.
Діяльність камбію в коренях характеризується періодичністю. Розрізня

ють два періоди: весняний (березень-червень) і осінній (з вересня до почат
ку листопада). Річні прирости деревини в корені значно вужчі, ніж у стеблі, 
а межа між річними кільцями не така чітка, як у стеблі.

Паралельно зі змінами, які спостерігаються у центральному циліндрі, 
значних змін зазнає і корова частина кореня. З'являється нова -  вторинна 
кора, у формуванні якої бере участь перицикл. Перицикл виконує функцію 

фелогену. Спочатку клітини перициклу відділяють назовні клітини, які також
продовжують ділитись. Цей шар клі
тин виконує функцію фелогену і від

кладає до периферії клітини корка, 
а до середини -  клітини фелодерми. 
В результаті формується перидерма 

кореня, яка утворюється з клітин пер
винної латеральної меристеми -  пе
рициклу, на відміну від стебла, де вона 
формується з шару клітин, що лежать 
під епідермою, або з самої епідерми. 
Як і в стеблі, вона розростається і по
товщується. При цьому зовнішні від 
неї тканини первинної кори відмеж
овуються, відмирають, швидко руйну
ються мікрофлорою ґрунту (рис. 107).

Рис. 107. Поперечний зріз кореня 
вт оринної будови дводольної рос
лини -  гарбуза (Cucurbita реро):
1 -  первинна ксилема; 2 -  вторинна 
ксилема; 3 -  серцевинний промінь; 
А -  камбій; 5 -  вторинна флоема;
6 -  первинна флоема; 7 -  перидерма
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Перидерма кореня, так само як і перидерма стебла, має сочевички такої ж 
будови, але значно більшого розміру.

Товщина шару вторинної кори кореня менша, ніж стебла. Вторинна кора 
кореня складається з луб'яної паренхіми, в якій часто накопичуються запас
ні поживні речовини. До корової паренхіми прилягає флоема.

Отже, характерні етапи переходу кореня від первинної до вторинної 
будови такі: поява камбію між ділянками первинної флоеми і ксилеми, утво
рення фелогену із перициклу з наступним формуванням вторинної кори, 

злущування первинної кори, заміна радіального розташування провідних 
елементів на колатеральне.

Вторинні зміни в корені однодольних зустрічаються рідко. 
У трав'янистих однодольних первинна будова кореня зберігається до за
кінчення життя. З часом клітини ендодерми, більшість клітин мезодерми і 
паренхіми центрального циліндра склерифікуються (за рахунок лігніфікації 

і мінералізації).
У багатьох деревних однодольних (пальми, юка, драцена) у коровій час

тині кореня із паренхімних або перициклічних клітин формується кільце 
твірної тканини -  кільце потовщення, з якого формується кільце закритих 

судинних пучків. За сформованим кільцем судинних пучків у коровій па
ренхімі, на її периферії формується нове кільце потовщення. І, таким чином, 
в результаті багаторазового процесу утворюється вторинна будова кореня у 
деревних однодольних.

У тих багаторічних рослин, у яких немає кілець потовщень, ендодерма і 
перицикл дерев'яніють або корковіють і заміняють вторинну покривну тка
нину кореня. У цьому разі в осьовому циліндрі вторинних змін не спостері
гають.

Отже, корінь і стебло -  це осьові органи, які мають радіальну або про
меневу симетрію, верхівковий тип росту і здатні до галуження. Корінь від 

стебла відрізняється розташуванням первинних тканин: первинна ксилема 
в ньому екзархна, тобто розташована далі від центра, а в стеблі вона ендарх- 
на. Для кореня характерне радіальне розташування провідних тканин, тоді 
як у стеблі вони сконцентровані у пучки. На корені не утворюються бруньки, 
листки і квітки. Бічні корені формуються з перициклу, мають ендогенне по

ходження і закладаються в глибоких шарах кореневої тканини. Корінь має
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кореневий чохлик, якого немає в стеблі, має кореневі волоски, які вбирають 
воду і мінеральні сполуки. Корінь завжди має ендодерму, якої в стеблі часто 

немає.
Корінь вторинної будови немає первинної кори.

Анатомічні особливості різних типів коренів
Нормальним середовищем існування типових коренів є ґрунт. Умови 

існування в ньому досить одноманітні, звідси і порівняно невелике різно
маніття будови коренів. Однак, якщо змінюються умови існування, корені 
виявляють високу пластичність і, виконуючи інші функції, набувають відпо

відної будови.
Видозмінені корені виконують опорну, дихальну, асиміляційну, запасаю

чу, скоротливу та інші функції.
Корені-підпорки. Вони утворюються тоді, коли рослина потребує до

даткової опори, тобто, коли відносно велика і масивна крона, або ненадій
ний субстрат, в якому розташовані корені. Вони ростуть від нижніх гілок до 
субстрату і дерево отримує додаткову опору.

Корені-підпорки у великій кількості утворюються у баньяну індійського 
(Ficus bengalensis). Баньян починає свій розвиток як епіфітна рослина. Його 
насіння проростає на стовбурі інших дерев і, трохи розвинувшись, формує 
додатковий корінь, що росте до самого ґрунту. З часом таких коренів утво
рюється багато, вони сильно потовщуються, забезпечуючи рослину ґрунто
вим живленням. Одна рослина баньяну інколи утворює цілий гай, займаючи 

площу до 1 га.
Відповідно до функції в коренях-підпорках посилено розвиваються ме

ханічні тканини за рахунок всіх інших тканин.
Дихальні корені (пневматофори). Деякі дерева болотяних місць роз

вивають корені, які підіймаються з води і не тільки закріплюють рослину 
в субстраті, а й забезпечують киснем. Наприклад, коренева система у авіце- 
нії утворює негативно-геотропні вирости, які називають пневматофорами 
(дихальними коренями). Вони, виглядаючи з мулу, забезпечують необхідну 
аерацію підземних частин. Крізь систему отворів, розташованих на кінцях 
цих коренів, повітря надходить до підземних органів. Крім системи отворів, 

дихальні корені мають добре розвинену аеренхіму, між клітинами якої зна
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ходяться повітряні порожнини. В цих порожнинах завжди є повітря, потріб
не для дихання занурених у воду частин рослин.

Надходженню кисню до кореневої системи сприяють тонка кора дихаль
них коренів, яка постійно злущується, численні сочевички і добре розвине
на система повітряних міжклітинників.

Асиміляційні повітряні корені зустрічаються рідко, лише у деяких епі- 
фітних орхідей та арумових. Такі корені звисають у повітрі, на світлі в них 
розвивається хлорофілоносна паренхіма, корені зеленіють.

Епіфітні рослини використовують дощову воду або вбирають її  з дуже 
вологої атмосфери, мінеральні речовини вони дістають з дощових змивів 
пилу дерев, на яких вони розвиваються. Поверхня кореневої системи епі
фітів складається з специфічної вбираючої тканини -  веламену, або покриву, 
яка є багатошаровою епідермою, що зберігає здатність до фотосинтезу. Ве- 
ламен складається з 2-18 шарів клітин, його товщина перевищує половину 
радіуса кореня. Клітини веламену, як правило, багатогранні. Клітинні стінки 
тоненькі або рівномірно потовщені, здерев'янілі і мають щілиноподібні пори 
та внутрішні спіральні або сітчасті потовщення (рис. 108).

Веламен енергійно вбирає воду та росу -  до 80% від маси кореня. У де
яких орхідних веламен може 
вбирати воду у кількості 1500% 
своєї маси. Побічною функцією 
є теплова ізоляція коренів: він, 
як поганий провідник тепла, 
у разі заповнення клітин по
вітрям зменшує нічне охоло
дження коренів.

Помічено, що в клітинах 

веламену часто зустрічаються 
мікроскопічні зелені водорості 
(РгоГососеїя та ін.), які проника
ють крізь перфорації у зовніш
ніх клітинних стінках.

Веламен зустрічається і у 

підземних коренях лілейних і

5

Рис. 7 08. Повітряний корінь епіфіту:
1 -  веламен; 2 -  екзодерма; 3 -  паренхіма кори; 
4 -  ксилема; 5 -  флоема; 6 -  паренхіма цен
трального циліндра, стінки клітин потов
щені і здерев'янілі
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амарилісових. Це рослини посушливих районів Південної Африки, їхній ве- 
ламен під час дощового періоду вбирає вологу, яка зберігається про запас.

За веламеном розташована екзодерма, клітини якої відмирають, їхні 
стінки потовщуються і корковіють. У екзодермі є пропускні клітини, які по
дають воду з веламену у внутрішні частини первинної кори. За екзодермою 
лежить частина кори, яка складається із кількох шарів живих тонкостінних 
паренхімних клітин, які містять хлорофілові зерна. Внутрішній шар кори

-  ендодерма -  має більш-менш типову будову. В осьовому циліндрі є пери- 
цикл, який складається з одного шару клітин, кілька груп ксилеми і флоеми, 
з паренхімною тканиною між ними, і відносно крупноклітинна серцевина 
з повітряними міжклітинниками.

Усі клітини основної тканини в центральному циліндрі живі. В ксилемі є 
дрібні драбинчасті трахеїди, а ближче до центра кореня розташовані великі 
драбинчасті та сітчасті судини.

Запасаючі корені. У багатьох дворічних і багаторічних рослин у корені 
відкладаються запасні поживні речовини. Відкладання поживних речовин 
змінює форму коренів. Прикладом рослин з такими коренями є наші овочеві 
дворічники: буряк, морква, петрушка та ін„ у яких в перший рік із надземних 
органів буйно розвиваються тільки листки. Органічні речовини, які утво
рюються в листках, відкладаються у цих рослин в коренях, від чого останні 
сильно потовщуються і змінюють звичайну для них форму.

У разі потовщення головного кореня і підсім'ядольного коліна утворю
ються коренеплоди. В утворенні коренеплоду беруть участь корінь і стебло, 

його нижні міжвузля і насамперед найнижче міжвузля -  гіпокотиль.
Коренеплід складається з трьох частин: голівки, шийки і власне коре

ня. Голівка утворюється із пагона і є сильно вкороченою розеткою, шийка
-  потовщена частина, що утворена внаслідок розростання та потовщення 
підсім'ядольного коліна, власне корінь розвивається із головного кореня 
проростка і потовщується, як і інші частини, за рахунок збільшення запаса

ючої паренхіми.
У разі потовщення додаткових коренів утворюються кореневі шишки або 

кореневі бульби, як у жоржини, любки, пшінки весняної.
У дводольних овочевих рослин запасні поживні речовини відкладають

ся в корені з вторинною будовою. При цьому у одних рослин, наприклад
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редьки, редису (загалом у культурних рослин родини хрестоцвітих) запасні 
речовини відкладаються у вторинній ксилемі, у інших, наприклад моркви, 
петрушки, селери -  у вторинній флоемі.

Цікава анатомічна будова м'ясистого кореня буряка: вторинний приріст 
в ньому відбувається своєрідним, нетиповим способом (рис. 109). Корінь 
буряка з первинною будовою має осьовий циліндр з діархним радіальним 
пучком, без серцевини, з суцільним перициклом. Приблизно у 10-ти денно
го проростка утворюється перший нормальний камбій, який відкладає луб 
і деревину. Незабаром одна за одною утворюються декілька нових ділянок 
камбію.

Клітини першої із додаткових ділянок камбію виділяються з клітин пер
винної флоеми і, частково, з клітин прокамбію, які залишилися в недифе- 
ренційованому стані між перициклом і первинною флоемою. Після того, як 
сформується перший додатковий камбій, його клітини діляться тангенталь
но: внутрішній шар дочірніх клітин формує згодом кільце нових тканин, які 
диференціюються, а зовнішній шар стає другим додатковим камбієм.

Рис 109. Поперечний зріз коренеплоду буряка (Beta vulgaris):
1 -  вторинна ксилема; 2 -  камбіальне кільце; 3 -  сформовані кільця провідних пуч
ків; 4 -  перидерма
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Цей камбій працює так, як і перший додатковий камбій, тобто, клітини, 
тангентально діляться і відокремлюють новий (третій) додатковий камбій і 

кільце постійних тканин.
Додаткові шари камбію утворюються дуже швидко і корінь товщиною 

з олівець має вже всі або майже всі камбії в робочому стані.
Кожний додатковий камбій утворює кільце приросту, яке складається 

з колатеральних провідних пучків з паренхімними променями між ними.
В результаті діяльності додаткових камбіїв утворюються концентричні 

кола -  цикли, які складаються з пучків з радіальними прошарками паренхі
ми між ними. Як правило лише 4-5 циклів пучків з їхніми проміжними зона

ми досягають у коренеплоді повного розвитку, а периферійні цикли залиша
ються у стадії вузьких кілець із частково меристематичних, частково дуже 

слабко диференційованих тканин.
М'ясисті корені зустрічаються у видів родини орхідних, зонтичних 

та інших рослин. Це асиметрично потовщені частини кореня. Як правило, 
м'ясистими стають додаткові корені з бічними відгалуженнями (у орхідних). 

У деяких зонтичних потовщується головний та бічні корені.
Корінь здатний виконувати функції механічної опори, органа-причіпки, 

дихального органа. В такому випадку, згідно з виконуваною функцією, він на
буває відповідної форми.

Додаткові корені. Корені цієї категорії можуть утворюватися з адвен
тивних бруньок, як на старих ділянках кореня -  коренеріднідодаткові корені, 
так і на стеблах -  стеблорідні додаткові корені. В деяких випадках додаткові 
корені можуть утворюватися і на листках, коли їх  використовують як орга
ни вегетативного розмноження (бегонія, сенполія та ін.). Різноманітними є 
і тканини, з яких утворюються додаткові корені. Переважно це меристеми 
різної локалізації (камбій, фелоген, травматичні меристеми), а також серце
винні промені та флоемна паренхіма. Так, додаткові корені, що з'являються 
на пагонах під час живцювання, утворюються як з кори, так і з калюсу. Неза
лежно від місця закладання додаткових коренів вони завжди розташовані 
поблизу ксилеми та флоеми з відповідним встановленням зв'язків між цими 
тканинами обох органів.

Скоротливі, або контрактильні корені. Такі корені здатні втягувати 
органи відтворення в ґрунт на певну глибину, що створює оптимальні умови
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для розвитку рослин. Втягування (геофілія) відбувається за рахунок закрі

плення верхівки кореня в ґрунті і скорочення його базальної частини, що 
зовні проявляється у появі на ній поперечної зморшкуватості і складок.

Геофілія дуже поширена серед трав'янистих дводольних і однодольних 
рослин. Нижня частина пагонів втягується у ґрунт завдяки скороченню ти
пових -  головного, бічних і додаткових коренів -  або тільки спеціалізованих 
контрактильних коренів. Вони мають свої анатомічні і гістологічні особли
вості -  високий рівень паренхіматизації, еластичність клітинних стінок, роз
тягання клітин у радіальному напрямку і стискання в поздовжньому, відми
рання деяких груп клітин кори. У молодому віці такі корені товсті, гладенькі, 
прозорі.

Контрактильні корені втягують під землю цибулини цибулі, проліски, 
рябчика, лілій, бульбоцибулини гладіолуса, шафрану, фрези, іриса та інших.

Доведено, що корені можуть вкорочуватися на 10-70% їхньої початкової 
довжини. Найпоширенішою причиною скорочення коренів є зміна форми 

клітин паренхіми кори -  розтягування їх в радіальному напрямку, внаслідок 
чого клітини здерев'янілих тканин (особливо центральної частини ксилеми) 
набувають хвилястих обрисів. У деяких рослин, наприклад люцерни, астра
галу, волошки причиною скорочення є поділ клітин паренхіми серцевини і 
серцевинних променів кореня. У багаторічних трав'янистих рослин з круп
ними бічними коренями скорочення головного кореня може бути результа
том росту в товщину коренів другого порядку.

Корені-присоски. У паразитів та напівпаразитів значно змінена струк
тура осьових органів. На коренях або стеблах деяких паразитів (повитиці, за- 
разихи) розвиваються структури, які виконують функцію кореня-присоски 
(гаусторії). Гаусторія -  це подушечка, всередині якої утворюється виріст -  го
ловна частина подушечки. На кінці гаусторії перетворюються на присоски 

-  довгі волосоподібні ряди клітин, які розростаються аж до деревини стебла 
або до судин пучка, утворюючи розгалуження. Присоски, що проникають у 
первинну і вторинну флоеми, набувають лопатоподібної конфігурації і мають 
живий вміст у своїх клітинах. Морфологічно стеблові присоски (у повитиці) 
або кореневі гаусторії (у заразихи) можна вважати за дуже видозмінені, ре
дуковані додаткові корені. Аналогічні структури відомі і у напівпаразитів, на
приклад у омели, що паразитує на деревах, у деяких представників родини
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ранникових. Так, у омели під час проростання насінини утворюється присо
сок, який нагадує корінець зародка, але відрізняється від нього відсутністю 
чохлика та кореневих волосків. Вростаючи центральною частиною в кору 

дерева аж до деревини, присосок утворює рясне розгалуження між лубом і 
деревиною, що забезпечує поглинання води і мінеральних речовин для по
треб зеленого напівпаразита.

Мікориза. Корені багатьох рослин зростаються з гіфами грибів, утворю
ючи мікоризу, або грибокорінь. Найчастіше гіфи гриба проникають у коро
ву частину кореня в зоні кореневих волосків. Апікальна меристема і зона 
росту залишаються вільними від гриба. Гриби оселяються на коренях як 
трав'янистих, так і деревних рослин. До кожного виду рослин пристосова
ний певний вид гриба.

Гриби, які живуть на коренях, використовують вуглеводи, що утворюють
ся у зелених рослин в процесі фотосинтезу, і доставляють рослині із ґрунту 
воду і мінеральні речовини. Завдяки сильному галуженню гіфів гриба у ґрун
ті у коренів з мікоризою значно збільшується поглинальна здатність (площа 
поглинальної поверхні). У багатьох випадках гіфи грибів замінюють кореневі 
волоски. Гриби живляться органічними речовинам ґрунту, частково переда
ючи їх  рослині. Припускають, що гриби забезпечують рослини важливими 
стимуляторами росту і вітамінами. Завдяки такому взаємозв'язку рослини 
краще розвиваються та інтенсивно ростуть. Мікоризні гриби не здатні до 
самостійного життя, та й рослини, які пристосувалися до мікоризних грибів, 
без них погано розвиваються, а часто й поступово гинуть. Це часто спостері
гається за акліматизації, якщо ґрунт не заражається спеціальною культурою 
мікоризного гриба у разі перенесення рослини в нові умови існування. Рос
лини, які мають мікоризу, живляться за допомогою мікоризних грибів. Тому 
їх називають мікотрофними.

Розрізняють три типи мікоризи: ектотрофну, ендотрофну і змішану -  
ектоендотрофну.

За екзотрофної мікоризи гіфи гриба оплітають кінчики бічних коренів 
ззовні, при цьому головний корінь не оплутується гіфами гриба і продовжує 
рости і заглиблюватися. На кінчиках коренів з ектотрофною мікоризою ко
реневі волоски не розвиваються, а їхню функцію виконують гіфи гриба. У ко
ренів з ектотрофною мікоризою зовнішні шари корової паренхіми в міжклі
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тинниках пронизані гіфами гриба, які на поперечних зрізах нагадують сітку. 
Така мікориза спостерігається у більшості листяних і хвойних порід.

За ендотрофно) мікоризи гіфи гриба розвиваються у вигляді бульбочок 
всередині клітин корової паренхіми, а іноді і всередині клітин ризодерми. 

Ззовні корені з ендотрофною мікоризою нагадують корали. На кінчиках 
коралоподібних коренів чохлик не утворюється. За ендотрофної мікоризи 

кореневі волоски розвиваються нормально. Ендотрофна мікориза спостері
гається у багатьох орхідних та верескових.

У деяких рослин з ектотрофною мікоризою гіфи гриба проникають в клі
тини корової паренхіми, де вони розчиняються і засвоюються в процесі об
міну клітини. У цьому випадку спостерігається ектоендотрофна мікориза.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Розкажіть про стелярну теорію й еволюцію стел стебла.
2. Як розвивалися уявлення про будову апекса пагона?
3. Як у конусі наростання стебла закладається прокамбій?
4. Охарактеризуйте первинну будову стебла дводольних рослин.
5. Які будова та функції ендодерми стебла?
6 . Які особливості будови стебла однодольних рослин?
7. Охарактеризуйте пучковий тип вторинної будови стебла трав'янистих рос
лин.
8 . Розкажіть про безпучковий тип вторинної будови стебла трав'янистих 
рослин.
9. Розкажіть про вторинну будову стебла дводольних деревних рослин.
10. Який склад вторинної кори у стеблі деревних рослин?
11. Розкажіть про особливості будови стебла хвойних рослин.
12. Як відбувається потовщення стебла однодольних деревних рослин?

13. Яка анатомічна будова листка дводольних рослин?
14.Порівняйте будову листка однодольних і дводольних рослин.
15. Розкажіть про особливості будови листка хвойних рослин.
16. Розкажіть про типи мезофілу.
17. Розкажіть про особливості будови листків водяних рослин.
18. Як впливає рівень освітлення на анатомічну будову листків?
19. Які особливості будови листків листкових сукулентів?
20. Що таке листопад? Як рослина готується до листопаду?
21. Охарактеризуйте вертикальні зони кореня.
22. Розкажіть про первинну будову кореня.
23. Які будова та функції ендодерми кореня?
24. Як відбувається перехід провідної системи від колатерального типу у сте

блі до радіального типу у корені?
25. Як відбувається формування бічних коренів?
26. Які зміни відбуваються у корені у разі переходу до вторинної будови?

27. Порівняйте вторинну будову стебла і кореня.
28. Які вторинні зміни відбуваються в коренях однодольних рослин?
29. Розкажіть про метаморфози коренів.
30. Яка будова і функції веламену?
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БУДОВА РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ

АНАТОМІЧНА БУДОВА КВІТКИ

Квітка -  орган насінного розмноження покритонасінних, що завершу
ється утворенням плоду, в якому міститься насінина.

Квітка займає верхівкове положення, формується із конуса наростан
ня головного або бічного пагонів. На відміну від вегетативного пагона вся 
верхівкова меристема генеративного пагона (флоральна меристема) дифе
ренціюється в постійні тканини квітки і ріст пагона припиняється. У квітці не 
утворюється вторинна меристема і всі ї ї  тканини первинні.

Згідно фоліарної теорії квітку розглядають як видозмінений вкорочений 
нерозгалужений пагін з обмеженим ростом, на якому утворюються спори, га
мети, відбувається запилення, запліднення, утворення насіння та плодів.

В квітці виділяють стерильні (чашечку, віночок, оцвітину та нектарни

ки) і фертильні, або репродуктивні ?
(тичинки, маточки) частини (рис. 1 1 0 ).
Стерильні частини виконують функції 
захисту репродуктивних органів, при
ваблення комах та запасання плас
тичних речовин. Вони вперше вини
кли у покритонасінних. Обов'язкові 
частини квітки -  репродуктивні, сте
рильні -  можуть бути частково або 
повністю редукованими.

Ззовні квітку оточують чашечка і 
віночок, які утворюють оцвітину.

Чашечка складається з чашолист
ків і утворює зовнішнє коло оцвітини. Рис• 1 Схема будови квітки:

1 -  приймочка; 2  -  стовпчик; 3 - зав'язь; 
Чашолистки мають невеликі розміри 4 _ насінний зачаток; 5 -  зародковий
і зелене забарвлення. Вони схожі на мішок; 6 - яйцевий апарат; 7 -  анти

поди; 8  -  два полярних ядра; 9 - пилко- 
вегетативні листки, але побудовані ве зерно, яке проростає на приймочці;
простіше. Ззовні вкриті епідермою 10-пилкова трубка з двома сперміями

на кінчику; 11 -  пиляк; 12 -  тичинкова 
з шаром кутикули, розвинутими про- нитка; 13-віночок; 14-чашечка
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дихами і трихомами. Під епідермою розташований однорідний пухкий мезо

філ, пронизаний провідними пучками. В мезофілі чашолистків деяких рослин 
зустрічаються молочники. Основною функцією чашечки є захист внутрішніх 
частин квітки до розкриття пуп'янків. Іноді чашечка яскраво забарвлена і ви
конує функцію віночка, який редукований ( живокіст, аконіт тощо).

Віночок складається з пелюсток і утворює внутрішнє коло оцвітини. Це 
найпомітніша частина квітки, яка відрізняється від чашечки більшими роз
мірами, різноманіттям форм і забарвлення. Епідерма віночка складається 
з основних клітин, які мають сильно звивисту форму, різноманітних трихом, 
що надають пелюсткам оксамитовості та продихів, які іноді недорозвинені. 
Товщина мезофілу пелюсток, за винятком квіток з м'ясистими пелюстками, 
незначна. Це щільна або пухка паренхімна тканина, в якій у молодих листках 
міститься крохмаль. Забарвлення пелюсток віночка зумовлене різними піг
ментами (антоціанами, каротиноїдами тощо). Біле забарвлення обумовлене 
відсутністю пігментів і відбиттям світлових променів від поверхні пелюсток.

Аромат квіток створюють леткі речовини, насамперед ефірні олії, які 
утворюються в клітинах епідерми пелюсток та листків оцвітини, а у деяких 
рослин -  в осмофорах.

Віночок вдень захищає тичинки і маточку від перегріву, відбиваючи со
нячні промені, а вночі, закриваючись, -  від переохолодження.

В центральній частині квітки розташовані її головні репродуктивні скла
дові -  андроцей та гінецей.

Андроцей -  це сукупність тичинок однієї квітки.
Тичинка складається з тичинкової нитки та пиляка.
Тичинкова нитка вкрита епідермою з кутикулою і продихами. Основна 

тканина тичинкової нитки -  паренхіма з слабко розвиненими міжклітинни
ками. У вакуолях клітин містяться пігменти. В центрі нитки розташований 
один провідний пучок. Як правило, тичинкові нитки тонкі, довгі, на попере
чному зрізі округлі, але зустрічаються товсті, сплющені та короткі. Вони бува
ють голими або опушеними.

Пиляк має дві половинки -  теки, що з'єднані в'язальцем, яке є продо
вженням тичинкової нитки. В'язальце складається з паренхімної тканини, 
в якій проходить провідний пучок, що є продовженням провідного пучка ти
чинкової нитки. Іноді провідний пучок у в'язальці галузиться. Кожна тека має
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два, рідше одне, пилкових гнізда, або пилкових мішки. Якщо пиляк приєдна
ний до нитки основою, він нерухомий, якщо середньою частиною -  рухомий. 
Пиляк має багатошарові стінки, що обмежують пилкове гніздо. Зовнішній 

шар -  епідерма, складається із дрібних плескатих клітин з добре розвиненою 
кутикулою. Під епідермою розташований фіброзний шар, клітинам якого 

властиве нерівномірне потовщення клітинних стінок. Розміри, форма клітин 
цього шару, характер потовщення клітинних стінок відрізняються у різних 
рослин. Фіброзний шар сприяє розкриванню пиляка. У деяких рослин його 
немає. Внутрішній шар в стінках пиляка це вистильний шар, або тапетум. 
Він безпосередньо вистеляє пилкове гніздо і бере участь у живленні дозрі
ваючого пилку. Клітини тапетуму відносно великі, тонкостінні, багаті на ци
топлазму. Вони часто бувають багатоядерними або містять поліплоїдні ядра. 
У більшості рослин тапетум це недовговічна тканина, яка руйнується під час 

дозрівання спор. Продукти руйнування тапетуму містять багато цукрів та жи
рів, змішаних зі слизовими речовинами.

Пилкове гніздо пиляка заповнене пилковими зернами, або пилком.
Пилкове зерно -  це чоловічий гаметофіт. Воно складається з двох клітин і 

вкрите двошаровою оболонкою -  спородермою. Одна клітина маленька -  ге
неративна, друга велика -  клітина пилкової трубки, яку називають сифоно- 
генною. Спородерма складається з двох шарів: зовнішнього товстого -  екзи

ни та внутрішнього тонкого пектинового -  інтини. Шарувата екзина просо
чена спорополеніном, який не розчиняється в кислотах і лугах. Ця речовина 
утворює на екзині скульптурні потовщення, характерні для пилкових зерен 
певного виду. Як правило, на екзині залишаються непотовщені ділянки -  
апертури, або проросткові пори, крізь які проростає пилкова трубка. Роз
міри пилкових зерен варіюють від 2 мкм до 250 мкм. Пиляки розкриваються 
після розпускання квітки. Під впливом сухої і теплої погоди клітини фіброз
ного шару стискаються і він розривається, внаслідок чого пиляк під тиском 
розкривається, а пилкові зерна розкидаються.

Гінецей -  сукупність плодолистиків, що утворюють одну або кілька мато
чок. Гінецей, який складається з одного плодолистика, називають монокарп- 
ним. Він утворює просту маточку. Гінецей, який складений кількома вільни
ми плодолистиками, кожний з яких формує самостійну маточку, називають 
апокарпним. Під час формування синкарпного гінецея краї плодолистиків
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загортаються всередину, зростаються там своїми бічними поверхнями і утво
рюють одну зав'язь, яка розділена на камери -  гнізда. Кількість гнізд дорів
нює кількості плодолистиків. Синкарпний гінецей походить від апокарпного 
в результаті бічного зростання зближених апокарпних плодолистиків.

Плодолистики за будовою нагадують листки. З зовнішнього та внутрішньо
го боків плодолистик вкритий епідермою. Зовнішня епідерма іноді має проди- 
хи, а внутрішня -  залозисті волоски, що формують соковиту частину плодів. 
Жилкування плодолистиків нагадує жилкування листка, але має більш впо
рядковану структуру: до кожного насінного зачатка підходить один провідний 
пучок, який постачає йому поживні речовини. Плодолистик є редукованим 
мегаспорофілом, який пристосований для захисту майбутнього насіння.

Маточка -  найважливіша частина квітки, з якої формується плід. Вона 
складається з трьох частин: зав'язі, стовпчика та приймочки.

Найважливішою частиною маточки є зав'язь із насінними зачатками. 
Стінки зав'язі, зовнішня і внутрішня, вкриті епідермою. Продихів в епідермі 
мало, проте вони зустрічаються з обох боків зав'язі. Кутикула розвиваєть
ся переважно на зовнішньому боці. Між шарами епідерми розташований 
мезофіл, клітини якого зберігають ембріональний характер, завдяки цьому 
зав'язь розростається після запліднення і розвивається в плід. Місця зав'язі, 
до яких прикріплюються насінні зачатки називають плацентами.

Стовпчик -  це тонка циліндрична стерильна частина маточки, яка 
з'єднує зав'язь і приймочку. Він може бути порожнистим або заповненим 
пухкою паренхімою, яку називають провідною. В обох випадках полегшуєть
ся просування пилкових трубок, що ростуть.

Приймочка -  спеціалізована частина плодолистика, яка приймає пилок. 
Клітини епідерми приймочки часто мають вирости у вигляді сосочків або 
коротких переплетених волосків для уловлювання пилку. Клітини епідерми 
виділяють специфічну рідину. Інколи субепідермальні клітини за структурою 
і функціями подібні до епідермальних і разом з ними утворюють залозисту 
тканину, яка стимулює проростання пилку. Отже структура маточки ідеаль
но пристосована до запилення і запліднення. Вцілому маточка за своєю кон
струкцією є новим органом, якого не було у голонасінних.

Квітки покритонасінних, які мають тичинки і маточки, називають дво

статевими. Якщо квітки мають або тичинки, або маточки, їх  називають од

ностатевими.
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АНАТОМІЧНА БУДОВА НАСІНИНИ

Процес запліднення та розвиток насінини. Насінина утворюється із 
насінного зачатка після запліднення, хоча зрідка вона може утворюватися і 
без запліднення шляхом апоміксису. Внаслідок суттєвих змін будови зав'язі 
та інших частин квітки розвивається плід.

Насінний зачаток складається з нуцелуса -  центрального тіла з вегета
тивними клітинами, що дають початок зародковому мішку, інтегументів -  
покривів, які оточують нуцелус, та фунікулюса -  насінної ніжки, яка з'єднує 

насінний зачаток з плацентою (рис. Ш ) .  Зону, в якій з'єднуються нуцелус, ін-

Рис. 111. Будова насінного зачатка ірису (Iris sibirica):
1 -  плацента; 2 -  провідний пучок; 3 - халаза; 4 - інтегумент; 5 -  мікропіле; 6 - нуце
лус; 7 -  зародковий мішок; 8 - яйцеклітина; 9 -  синергіди; 10 - антиподи; 11 -  вто
ринне ядро; 12 - пилкова трубка
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тегументи і фунікулюс, називають халазою. В результаті першого поділу ядра 
спеціалізованої клітини мегаспори халази утворююється два нових ядра, які 
розходяться до полюсів цієї клітини. При цьому вона подовжується з утво
ренням великої центральної вакуолі. Згодом кожне нове ядро ділиться двічі, 
в результаті чого виникає по чотири ядра біля кожного полюса. Від кожно
го полюса відходить по одному ядру до центру зародкового мішка, де вони 
з'єднуються, утворюючи вторинне (центральне) ядро зародкового мішка 
з диплоїдним набором хромосом.

Ядра, які залишилися біля полюсів відособлюються в окремі клітини. 
Одна із клітин на мікропілярному полюсі, яка відрізняється більшими роз
мірами, перетворюється на яйцеклітину. Розташовані поруч дві однакові клі
тини, які називають синергідами, стають допоміжними. Яйцеклітина разом 
з синергідами формує яйцевий апарат. На халазальному кінці розташовані 
три антиподи.

Таким чином, сформований зародковий мішок складається із яйцекліти

ни і двох синергід на мікропілярному кінці, диплоїдної центральної клітини 
(майбутнього ендосперму) і трьох антипод на халазальному кінці.

Після попадання пилкового зерна на приймочку маточки воно проростає 
і за допомогою пилкової трубки досягає зав'язі і насінного зачатка. Після кон
такту з кінчиком пилкової трубки оболонка зародкового мішка розчиняється. 
При цьому розривається і пилкова трубка, з якої виходять два спермії. В ході 
подвійного запліднення один із сперміїв зливається з яйцеклітиною і утворю
ється диплоїдна зигота, а ядро другого -  зливається з центральним ядром.

Згодом із заплідненої яйцеклітини розвивається зародок, а із вторинно
го ядра -  триплоїдний ендосперм.

Під час розвитку зародка у дводольних формуються дві симетричні 
сім'ядолі, а у однодольних -  розвиток однієї із сім'ядолей гальмується, вна
слідок чого сім'ядолі розвиваються асиметрично.

В результаті подвійного запліднення утворюється насінина, яка поєднує 

в собі ознаки обох батьківських організмів.
Будова насінини. Насінина квіткових рослин завжди має насінну шкір

ку, зародок і тканину з запасними речовинами (рис. 1 1 2 ).
Насінна шкірка найчастіше багатошарова, міцна і суха. Головна ї ї  функ

ція -  захист зародка від механічних пошкоджень та проникнення мікроорга-
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Рис. 172. Будова насінини на поздовжньому зрізі:
А -  насінина буряка (Beta vulgaris):
1 -  перисперм; 2 - ендосперм; 3 -  зародок; 4 -  нуцелярний перисперм; 5 -  сім'яніжка; 
б -  халаза; 7 -  насінна шкірка:
Б -  плід сорго (Sorghum sp.):
I -  щиток; 2 -  колеоптиль; 3 -  точка росту стебла; 4 -зачаток кореня; 5 -  чохлик 
кореня; б -  колеориза; 7 - шкірка; 8 -  ендосперм; 9 - алейроновий шар

нізмів, від надмірного висихання та передчасного проростання. Протопласти 
зовнішніх клітин шкірки відмирають і клітини заповнюються смолистою ре

човиною, а стінки корковіють, дерев'яніють, кутинізуються. Внутрішні шари 
клітин залишаються тонкостінними. На шкірці добре видно рубчик -  місце 

прикріплення насінини до насінної ніжки із залишками провідного пучка, 
крізь який в насінину надходить вода. Часто можна виявити мікропіле у ви
гляді маленького отвору, який завжди міститься проти верхівки зародкового 
корінця і, під час проростання, допомагає йому вийти назовні. У деяких рос

лин на шкірці зустрічається потовщення -  насінний шов.

Шкірка насіння в основному гладенька, хоча у деяких рослин на ній 
утворюються волоски та інші вирости, які сприяють поширенню насіння. Во
лоски насінин бавовнику використовують у текстильній промисловості.
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Насінна шкірка має різне забарвлення -  від білого до чорного. Найпо

ширенішими пігментами шкірки є флавоноїди, що надають насінню жовтих 
відтінків, та меланіни, наявність яких спричинює чорне або темно-коричневе 
забарвлення. Досить часто шкірка забарвлена нерівномірно.

Головною частиною насінини є зародок, з якого формується нова рос
лина. У зародку можна виявити зародкове стебельце (осьову структуру) та 
сім'ядолі (одну або дві). На верхівці зародкового стебельця знаходиться точка 
росту, прикрита зачатками листків. Частину стебельця від місця прикріплен
ня сім'ядолей до кореневої шийки називають гіпокотилем  (підсім'ядольним 
коліном), за яким починається зародковий корінець. У зародку можна виді
лити протодерму і прокамбій, який під час проростання насінини утворює 
первинні провідні тканини. Клітини зародка часто містять запасні олії. Інко
ли в них зустрічаються дрібні хлоропаласти.

Точка росту зародка дводольних рослин оточена з боків двома 
сім'ядолями, тому такий зародок має білатеральну симетрію. Зародок одно
дольних містить одну сім'ядолю, тому він має лише одну площину симетрії.

Ендосперм -  це паренхімна триплоїдна тканина багата на запасні пожив
ні речовини. Клітини ендосперму округлої або кутастої форми тонкостін
ні, іноді товстостінні. Периферійні клітини дрібніші, а центральні крупніші. 
В клітинах ендосперму, що розвивається, розрізняють цитоплазму, ядро, 
пластиди. У дозрілому насінні клітини ендосперму перевантажені поживни
ми речовинами, ядро сплющується, а в деяких випадках розчиняється. Як за
пасні поживні речовини містяться вуглеводи (крохмаль, цукри, геміцелюло
зи), білки та олії. В ендоспермі злаків зовнішній шар, який містить алейронові 
зерна, називають алейроновим. Ці клітини не містять крохмалю.

Ендосперм розвивається із заплідненого вторинного ядра зародково
го мішка. Розрізняють три типи розвитку ендосперму: ядерний, клітинний 
і базальний. Для ядерного типу характерний поділ ядра без поділу клітини 
і утворення клітинних стінок, які формуються пізніше після утворення вели
кої кількості ядер. Клітинний тип відрізняється тим, що поділ ядра і утво
рення клітинної стінки відбуваються одночасно. Базальний (проміжний) тип 
утворення ендосперму зустрічається рідко. Його вважають примітивним.

В насінні деяких рослин після запліднення ендосперм не утворюється. 
Його функцію виконує особлива запасаюча тканина, яка розвивається із
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нуцелуса. Цю тканину називають периспермом. У інших рослин ендосперм 
і перисперм не розвиваються, а запаси поживних речовин накопичуються 
в сім'ядолях. Насіння з ендоспермом утворюється у багатьох однодольних, 

зокрема у злаків, лілейних, із дводольних - у пасльонових, зонтичних тощо. 
Насіння з периспермом зустрічається у лободових, гвоздикових, лататтє

вих тощо. Насіння без ендосперму та перисперму характерне для бобових, 
складноцвітих, хрестоцвітих, гарбузових, розоцвітих тощо.

Залежно від запасних речовин, які накопичуються, розрізняють білкове 
(горох, квасоля), крохмалисте (пшениця, жито) та олійне (соняшник, льон, ба
вовник) насіння.

АНАТОМІЧНА БУДОВА ПЛОДІВ

Плід -  це орган, який розвивається після запліднення із зав'язі та інших 
частин квітки (або тільки із зав'язі) і містить насіння. Він захищає насіння від 

механічних та інших зовнішніх впливів, сприяє розмноженню і поширенню 
рослин.

Плід складається з оплодня і насіння. Після дозрівання у значної частини 
рослин оплодень розкривається і насіння розкидається. На цій підставі роз
різняють розкривні та нерозкривні плоди.

Оплодень, або перикарпій складається з трьох шарів: екзокарпію, мезо- 
карпію та ендокарпію. Зовнішній шар -  екзокарпій утворюється з епідерми 
зав'язі і є покривною тканиною плода. Поверхня цього шару часто вкрита 
кутикулою, восковим шаром, волосками різних типів. У незначній кількості 
зустрічаються продихи. Плоди груші, айви, яблуні та деяких тропічних рос
лин вкриті перидермою. Внутрішній шар оплодня -  ендокарпій формується 
внутрішньою епідермою. У кісточкових порід (сливи, аличі, персика, вишні та 
ін.) ендокарпій перетворюється на шар склереїд, який називають кісточкою. 
Кісточка надійно захищає від несприятливих впливів насіння, завдяки чому 
зародок довго зберігає життєздатність. Мезокарпій -  середня частина оплод
ня, яка розташована між екзо- та ендокарпієм. Він складається із кількох ша
рів великих паренхімних тонкостінних вакуолізованих клітин, клітинний сік 
яких містить запасні поживні речовини і часто водорозчинні пігменти. Серед 
тонкостінних клітин мезокарпію зустрічаються товстостінні кам'янисті кліти
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ни (груша, айва). У одних рослин за дозрівання плода оплодень стає сухим, 
у інших -  соковитим. У зв'язку з цим, розрізняють сухі та соковиті плоди.

У соковитих плодах добре розвинені провідні тканини, в основному кси- 
лема, а у сухих -  механічні, в основному склереїди.

Оплодень у більшості рослин на перших етапах формування має зеле
ний колір, бо його клітини містять багато хлоропластів. Під час дозрівання 
плодів зелене забарвлення або зменшується, або зникає зовсім. У одних 
рослин (помідора, горобини, конвалії) зміна зеленого забарвлення до оран
жевого або червоного є наслідком поступового перетворення одних типів 
пластид на інші (хлоропласти перетворюються на лейкопласти, а останні -  
на хромопласти). У інших рослин зміна кольору плодів зумовлена синтезом 
вакуолярних пігментів -  антоціанів і флавонолів.

Розвиток плода без насіння називають партенокарпією. У цьому випад
ку плід утворюється незалежно від запліднення (кишмишні сорти виногра
ду). Розрізняють дві форми партенокарпії: вегетативну (плід утворюється 
до запилення або без запилення) і стимулятивну (плід утворюється після 

подразнення приймочки стимуляторами).
Під час опадання плодів формується віддільний шар, клітини якого за

знають природної мацерації. Після цього досить незначного механічного 
впливу, щоб роз'єдналися клітини паренхіми і плід відділився. Спочатку опа
дає плід, а потім -  плодоніжка. Деякі плоди відділяються разом з плодоніж
ками (верба, тополя, липа тощо). Рубець, який утворюється після опадання 
плодів, затягується перидермою.

У насінин і плодів квіткових рослин є різноманітні пристосування для 
поширення. Більшість видів рослин пристосовані до поширення насінин і 
плодів за допомогою вітру (анемохорія). На них формуються спеціальні во

лоски, летючки та крилоподібні придатки.
Насіння і плоди водних рослин поширюються водою (гідрохорія). Дощо

ва вода, вода струмків і річок бере участь у поширенні насіння і плодів рос
лин суші.

Важлива роль у поширенні насіння належить тваринам. Птахи (орніто

хорія) та інші тварини (зоохорія) поїдають соковиті плоди. їхнє насіння, про
ходячи крізь травний тракт тварини, не пошкоджується і не втрачає схожість. 
Разом з екскрементами насіння потрапляє на ґрунт і проростає.
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У деяких видів рослин (реп'яшка, моркви, лопуха) насіння і плоди мають 
різноманітні причепки або клейку поверхню і чіпляються за вовну тварин 
або приклеюються до пір'я птахів і, в такий спосіб, переносяться. Дрібне на
сіння поширюється мурахами та прилипає разом з брудом до копит тварин і 
переноситься на значні відстані.

У деяких видів рослин розвинулася здатність самостійно розкидати своє 

насіння (автохорія), наприклад у жовтої акації та скаженого огірка.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ

I . 3 яких частин складається квітка ?
2. Яка будова оцвітини?
3. Порівняйте будову чашолистків і вегетативних листків.
4. Якими пігментами зумовлене забарвлення пелюсток?
5. Охарактеризуйте будову чоловічого гаметофіта.
6. Опишіть анатомічну будову фертильних частин квітки.
7. Яка будова та значення насінного зачатка?
8 . Як відбувається запилення та запліднення?
9. Охарактеризуйте будову насінини.
110. Яка будова та значення оплодня?
I I .  Перерахуйте способи поширення насіння і плодів.
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Адвентивні органи -  придаткові органи, які походять не із меристема- 

тичних тканин апекса пагона, а із вторинних меристем рослини і набувають 
розвитку в нетипових місцях. Наприклад, бруньки на коренях, листках та 
меживузлях стебла.

Аеренхіма -  повітряна тканина рослин, яка складається з тонкостінних 
паренхімних клітин і значної кількості міжклітинників. Іноді до складу аерен
хіми входять механічні, секреторні та інші клітини. Аеренхіма найкраще роз
винена у водяних та болотяних рослин, деяких гігрофітів.

Актиностела -  стела, у якої деревина на поперечному розрізі має фор

му зірки, між променями якої розташовані ділянки лубу. Зустрічається в ко
ренях з первинною будовою у багатьох сучасних рослин.

Алейронові зерна -  протеїнові зерна, білкові тіла -  запасні тверді від
кладення білкових речовин в насінні злаків, бобових та ряду інших рослин. 
Мають оболонку і основну білкову речовину.

Алейронові клітини -  клітини в зерні пшениці та інших злаків, розмі

щені недалеко від поверхні плоду, цілком заповнені білковими кристалами, 
утворюють алейроновий шар.

Алейроновий шар -  один або декілька шарів клітин, виповнених алей
роновими зернами і розташованих під оболонкою зернівок злаків, насіння 
багатьох бобових.

Альбумінові, або білкові клітини -  групи видовжених клітин, розташо
вані з верхнього і нижнього країв радіальних променів флоемноїзони хвой
них рослин.

Амілоза -  поліцукор, молекули якого побудовані із залишків а-0- 
глюкози; складовий компонент крохмалю. Мол. м. до 200 000.

Амілопласти -  тип лейкопластів, у яких відкладається вторинний (за
пасний) крохмаль.

Амфівазальний провідний пучок -  різновид концентричного провід
ного пучка, в якому ксилема оточує флоему, притаманний однодольним.

Амфікрибральний провідний пучок -  різновид концентричного про
відного пучка, в якому флоема оточує ксилему, притаманний папоротям.

Апарат Гольджі, комплекс Гольджі, тільце Гольджі -  органела кліти
ни, що являє собою складну сітку всіх тілець Гольджі, структурною одиницею
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якого є диктіосома. Основна функція органели -  участь в секреторному про
цесі.

Апекс -  верхівка пагона і кореня, яка складається з первинної меристе- 
ми, що забезпечує формування всіх частин і первинних тканин рослини.

Апертура -  внутрішній отвір облямованої пори.
Апікальна, або верхівкова меристема -  група меристематичних клі

тин, що локалізована в апексі головної бруньки пагона і кореня, яка формує 
первинні тканини.

Апопласт -цільний простір, віднесений до поза цитоплазматичних ком
понентів тканини рослин (до клітинних стінок і міжклітинників), якими від
бувається вільна дифузія речовин.

Асиміляційна, або фотосинтезуюча паренхіма, хлоренхіма -  спеці

алізована тканина рослин, в якій відбувається процес фотосинтезу. Склада
ється з живих паренхімних клітин, що містять хлоропласти, в яких здійсню

ється процес асиміляції СОг  Високоспеціалізованою асиміляційною парен
хімою є мезофіл листків. Властива молодим стеблам, органам квітки, плодам, 

повітряним кореням, а також видозміненим пагонам, які виконують функцію 
листків (наприклад, у кактусів).

Астросклереїди -  склереїди, які мають форму зірки, вони розгалужені, 
деякі з них загострені.

Атактостела -  стела, у якої центральний циліндр складається із вели
кої кількості провідних пучків, сильно вигнутих на більшій частині довжини 
і з'єднаних, за рахунок відгалужень, в єдину сітку; на поперечних розрізах 
провідні пучки виглядають розкиданими по всій площині. Характерна для 
однодольних, але зустрічається і у деяких дводольних.

Біколатеральний провідний пучок -  провідний пучок відкритого типу, 
в якому з двох боків (зовнішнього і внутрішнього) ксилема з'єднана з флое
мою. Такий пучок мають рослини з родини гарбузових, пасльонових та ін.

Брахісклереїди  -  ізометричні товстостінні клітини. Зустрічаються 
у  корі берези, дуба, граба, смереки та інших рослин, крім того у плодоніжках 
яблунь, в оболонці плодів горіха, ліщини, у м'якуші плодів айви, груші та ін. 
Вони є і в підземних органах; у корі кореня хрону, у бульбах жоржини та ін.
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Вакуоля -  порожнина в цитоплазмі, заповнена водянистою рідиною -  
клітинним соком і оточена мембраною -  тонопластом. Бере участь в погли
нанні води і підтриманні осмотичного тиску в клітині. Містить гідролітичні 
ферменти.

Вегетативне розмноження -  нестатеве розмноження, за якого новий 
організм утворюється з частини материнського.

Веламен -  особлива тканина на поверхні повітряних коренів деяких 
тропічних рослин-епіфітів (орхідних і ароїдних), яка здатна всмоктувати і 
конденсувати дощову воду і росу.

Вентральний -  морфологічно верхній бік листка. У осьових органів -  
структура, направлена до центру.

Відкритий провідний пучок -  пучок, який містить меристему. Частина 
прокамбію зберігається в такому пучку у вигляді пучкового камбію, напри
клад у стеблі та коренях голонасінних та дводольних рослин.

Виділення (екскреція) -  виведення з організму кінцевих продуктів об
міну речовин, надлишку води, солей, біологічно активних або токсичних 
речовин, що утворюються в організмі під час різноманітних метаболічних 
процесів.

Видільні, або секреторні тканини -  тканини рослин, в яких утворю
ються та нагромаджуються продукти секреції.

Включення -  тимчасові компоненти клітин, здатні утворюватись і роз
кладатись у різні періоди їхньої життєдіяльності. В рослинних клітинах вклю
чення представлені, головним чином, крохмальними і алейроновими зерна
ми, ліпідними краплями і кристалами деяких солей.

Внутрішня секреція -  утворення та видалення спеціалізованими клі
тинами та органами (залозами внутрішньої секреції) біологічного активних 
речовин.

Волокна у рослин -  елементи механічної тканини, які надають міцності 
організму рослини. Є у вегетативних органах всіх вищих рослин (крім водя
них). Складаються з видовжених веретеноподібних клітин.

Воски -  клас ліпідів, складні ефіри вищих жирних кислот і одноатомних 
високомолекулярних спиртів. Це аморфні, пластичні речовини, дуже стій
кі, нерозчинні у воді, добре розчиняються в бензині, хлороформі та ефірі. 

У рослин восковий наліт на поверхні стебел, листків, квіток, плодів відіграє
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важливу роль у регулюванні водного балансу, захищає від ультрафіолетово
го випромінення, механічних пошкоджень, патогенів і т.п.

Вторинна клітинна стінка -  складається із фібрил целюлози, що форму
ють багатошаровий каркас. Утворюється шляхом нашарування на первинну 
клітинну стінку з боку протопласта і може просочуватися органічними (ліг
нін, суберин, кутин, віск, білок) та неорганічними (солями кальцію, силіцію) 

речовинами, які надають їй міцності та жорсткості.
Вторинний ріст -  результат діяльності вторинної латеральної меристе- 

ми (камбію). За рахунок поділу клітин камбію відбувається потовщення сте
бла і кореня. Характерний для голонасінних і дводольних рослин.

Вторинні меристеми -  меристеми, які утворюються з первинної ме- 
ристеми (напр. камбій) або з клітин постійних тканин (напр. фелоген, трав
матична меристема). Вони утворюють вторинні постійні тканини, проте нові 

органи не утворюють, тобто відбувається тільки кількісний ріст і збільшення 
маси.

Геміцелюлози -  група полісахаридів вищих рослин, що входять разом з 
целюлозою до складу клітинної стінки. Геміцелюлози в рослинах можуть до
сягати 40%. В клітинних стінках разом з лігніном виконують функцію аморф

ного цементуючого матеріалу.
Гіалоплазма -  основна плазма, матрикс цитоплазми, складна безбарв

на колоїдна система в клітині, яка здатна до зворотних переходів із стану 
золя до стану геля.

Гідатоди, або водяні продихи -  це комплекс клітин у листку рослини, 
який забезпечує виділення краплинно-рідкої води (гутацію). Містяться зви
чайно на краях або на верхівках листків. Зустрічаються у більшості рослин, 
що ростуть у місцях надмірного зволоження субстрату. Гідатода складається 
з видозміненого продиху (замикаючі клітини якого без живого вмісту, неру
хомі і постійно відкриті), під яким лежить безбарвна водоносна тканина із 
живих клітин -  епітема, що прилягає до закінчення провідного пучка. Виді
лення води може відбуватися пасивно -  завдяки кореневому тиску або ак
тивно -  за допомогою епітеми, яка працює як залозка.

Гіпо-... -  частина складних слів, що вказує на знаходження нижче будь- 
чого, знизу, а також на зменшення від норми.
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Гіподерма -  шар клітин, що прилягає зсередини до епідерми, але ви

никає незалежно від неї і відрізняється за будовою від глибше розташованих 
тканин.

Губчаста паренхіма -  паренхіма мезофілу листка з гарно вираженими 
міжклітинниками, яка виконує функцію фотосинтезу, газо- та водообміну.

Гутація -  виділення листками рослин краплин води під дією коренево
го тиску, за умов, коли транспортування води в рослину перевищує тран
спірацію. Гутація спостерігається рано вранці або в умовах підвищеної во
логості.

Деревина, або вторинна ксилема -  комплексна тканина рослин, що 
складається переважно з клітин із здерев'янілими стінками і виконує про
відну, механічну, запасаючу, а іноді й видільну функції. До складу деревини 
входять такі основні анатомічні елементи: судини, або трахеї, трахеїди, де
ревні волокна, або лібриформ, живі паренхімні клітини. Деревина характе
ризується щорічними приростами, які є наслідком періодичної діяльності 
камбію протягом вегетаційного періоду. У кожному прирості розрізняють 
ранню (весняну) і пізню (осінню) деревину.

Дерматоген -  поверхневий шар меристеми конуса наростання, який 
виникає з ініціальних клітин апекса.

Десмотрубочка -  трубочка, що зв'язує дві цистерни ендоплазматично
го ретикулума, які розташовані з двох протилежних кінців плазмодесми.

Детермінація -  процес виникнення якісної своєрідності між частинами 
зародка на стадіях, що передують появі морфологічно помітних ознак тка
нини та органів.

Диктіосоми -  структурна і функціональна одиниця апарату Гольджі. 
Являє собою стопку пластинок із 5-20 паралельних плоских мембранних мі
шечків (цистерн) і округлих пухирців різного розміру, розташованих з країв 
цистерн.

Диктіостела -  стела, яка розсічена в багатьох місцях за типом тримірної 
сітки. Провідні пучки в диктіостелі концентричні. Зустрічається у вищих па
поротей за тісного розташування листкових проривів.

Диференціація -  виникнення відмінностей між однорідними клітинами, 
тканинами, органами і рослинами під час морфогенезу від ембріональної
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або ювенільної стадії до стадії дозрівання, пов'язана із збільшенням ступеня 

спеціалізації.
Дорзовентральний -  спинно-черевний. Верхній бік листка -  черевний, 

нижній -  спинний.
Дорсальна площина -  морфологічно нижній, звернений до ґрунту, бік 

листка. У осьових органах -  структура звернена до периферії.
Друзи -  складні кристали оксалату кальцію у вигляді шароподібного зі

рчастого утворення з шипуватою поверхнею.

Ектодесми, або тейходи -  зовнішні субмікроскопічні канальці у кліти
нах епідерми квіткових рослин, які досягають зовнішньої кутикули і запо
внені відростками внутрішньоклітинної цитоплазми. Використовуються клі
тиною для поглинання або виділення речовин, а також можуть бути своєрід

ними рецепторними структурами.
Емергенці, або шипи у рослин -  тверді загострені вирости поверхне

вих тканин -  епідерми та паренхімних клітин, що лежать під нею. Виконують 
найчастіше захисну функцію, а зрідка й функцію поширення плодів та насін

ня.
Ендосперм -  тканина в насінні всіх голонасінних і більшості покрито

насінних, в якій відкладаються поживні речовини, необхідні для розвитку 

зародка.
Епіблема, або ризодерма -  первинна покривна тканина коренів рос

лин.
Епідерма -  первинна покривна тканина, що утворюється із протодер- 

ми конуса наростання на всіх молодих листках, стеблах, а також на квітках, 
плодах, насінні. Складається з однорідних щільно прилеглих одна.до одної 
клітин. В епідермі відсутні міжклітинники, тому газообмін і випаровування 

відбуваються крізь продихи.
Ергастичні речовини -  речовини, що утворюються в процесі обміну 

в протоплазмі і можуть відкладатись у формі крупинок, крапель, кристалів 
або утворювати інші, часом досить складні фігури.

Жилка - провідний судинно-волокнистий пучок або група зімкнених 
пучків, розташованих на листкових пластинках рослин.
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Жилкування -  система галуження жилок в листку. Розрізняють такі 
основні типи: сітчасте, паралельне, дугове, пальчасте, перисте та дихотоміч
не жилкування.

Заболонь -  зовнішня частина фізіологічно активної деревини стебла 
або кореня, звичайно світліша за ядрову деревину. Містить живі клітини і за
пасні речовини. По ній пересуваються водні розчини солей.

Закон Заленського -  встановлений проф. В.Р.Заленським в 1904 році. 
За законом, сумарна довжина жилок (з усіма відгалуженнями), кількість про- 
дихів, клітин, розвиненість палісадної паренхіми, опушеність та інші показ
ники на одиницю поверхні листкової пластинки збільшуються від нижнього 
ярусу до верхнього.

Закритий провідний пучок -  пучок, який не містить меристеми, тобто 
закінчив своє утворення. Такі пучки мають стебла і корені однодольних рос
лин і листки більшості одно- та дводольних рослин.

Залозисті волоски -  багатоклітинні вирости епідерми листків багатьох 
рослин, що характеризуються секреторною діяльністю.

Залозки рослин -  одноклітинні або багатоклітинні утвори у рослин, що 

виділяють специфічні продукти обміну речовин рослинних клітин: ефірні 
олії, нектар, смоли, слизи, камеді і т.п.

Замикаючий шар -  прошарок із одного або кількох рядів щільно зі
мкнених окорковілих клітин, що утворюється на зиму у сочевичці. Перешко
джає зимовій транспірації, газообміну, а також проникненню інфекції у живі 
клітини кори.

Запасаюча тканина, або запасаюча паренхіма -  різновид основної 
тканини, пристосований до накопичення запасів поживних речовин. Запа
саюча тканина складається з тонкостінних клітин, які можуть містити багато 
лейкопластів (крохмаль), крупні вакуолі (цукри, інулін), багато дрібних ваку
олей, які утворюють алейронові зерна.

Запасаючі органи -  бульби, цибулини, сім'ядолі і т.п., в яких накопичу

ються запасні речовини, необхідні для постачання поживних речовин під 
час гетеротрофних фаз розвитку (молоді проростки, молоді пагони після 

весняного розпукування бруньок) або гетеротрофної частини доби (вночі).
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Запасний крохмаль, вторинний крохмаль -  крохмаль, що утворю
ється на зимовий період в органах рослин, які перебувають у стані спокою: 

в насінні, кореневищах, коренях.
Запасні речовини -  речовини, що відкладаються в рослині як запас. 

Основними запасними речовинами є вуглеводи, жири і білки.
Зона відділення -  зона, яка утворюється біля основи черешка і відпові

дає за опадання листків. Складається із відокремлювального та ізолюючого 
шарів.

Ідіобласти -  клітини в тканині, які суттєво відрізняються за формою, 

розмірами і внутрішнім вмістом від інших клітин тієї ж тканини, можуть бути 
розсіяними поодиноко серед інших тканин і розрізненими між собою. На

приклад, кам'янисті клітини плодів груші.
Ініціалі, або ініціальні клітини -  клітини апікальних меристем, які здат

ні до поділу необмежено довго.
Ініціальне кільце -  периферійна зона конуса наростання, в якій вини

кають листкові примордії і бічні бруньки.
Інтеркалярний, або вставний ріст -  ріст рослин або органів у довжину 

внаслідок поділу клітин інтеркалярної меристеми. Інтеркалярний ріст спо
стерігається, напр., у злаків, у листків багатьох рослин, у нитчастих форм во
доростей тощо.

Інтеркалярні, або вставні меристеми -  різновид твірної тканини рос
лин. Розміщуються між постійними тканинами по осі стебла рослин в основі 
міжвузль у злакових, хвощів, деяких губоцвітих. Зумовлюють членистий ріст 
осі органа в довжину і швидко перетворюються на постійну тканину.

Інтерфаза -  період між двома черговими мітотичними поділами кліти
ни, в якому відбуваються синтетичні процеси.

Інулін - запасний поліцукор рослин родини айстрових. Відкладається 
в бульбах і цибулинах. Утворений залишками О-фруктози. Молекулярна маса 
не перевищує 5000-6000.

Каліптроген -  особлива твірна тканина конуса наростання кореня, яка 
дає початок виключно кореневому чохлику.
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Калюс -  тканинне новоутворення у рослин на поверхні рани, яке спри
яє її загоюванню. Складається з однорідних паренхімних клітин. Його культи
вують in vitro на штучних живильних середовищах.

Камбій -  вторинна твірна тканина, за рахунок поділу клітин якої відбу
вається вторинне потовщення стебла і кореня голонасінних і дводольних 
рослин. Камбій міститься між деревиною і лубом по всій довжині стебла і 
кореня. Внаслідок поділу клітин камбію з внутрішнього боку його формуєть
ся деревина (вторинна ксилема), а з зовнішнього -  луб (вторинна флоема). 
Періодична (сезонна) діяльність камбію зумовлює утворення у деревних 
рослин річних кілець.

Камбіформ -  сукупність веретеноподібних тонкостінних живих клітин 
лубу (флоеми) рослин, які утворюються з клітин прокамбію або камбію. Клі
тини камбіформу виконують, ймовірно, запасаючу функцію.

Камеді -  поліцукри та деякі уронові кислоти, що за структурою нага
дують пектинові речовини та геміцелюлози. Виділяються у вигляді в'язких 
розчинів і затвердівають за механічних, чи інфекційних уражень тканин рос
лин. Утворюються в багатоклітинних секреторних системах (слизових ходах, 
залозках).

Каріоплазма, або нуклеоплазма -  протоплазма ядра тваринної або 
рослинної клітини.

Каротини -  помаранчево-жовті пігменти з групи каротинів. В рослин 
виконують допоміжну функцію пігментів фотосинтезу та антиоксидантної 
системи.

Каротиноїди -  жовті, оранжеві або червоні пігменти, що синтезуються 
вищими рослинами, водоростями та бактеріями; поліненасичені вуглеводи 
терпеноїдного ряду. Найпоширеніші каротини і ксантофіли.

Каучук -  еластичний матеріал, що отримують внаслідок коагуляції мо
лочного соку (латексу) каучуконосних рослин. Основний компонент -  полі
ізопрен.

Кірка, або ритидом -  третинна покривна тканина у багатьох деревних 
рослин. Складається з численних прошарків корка та відмерлих ділянок 
кори рослин. Кірка утворюється внаслідок послідовного закладання в корі 
шарів коркового камбію і відмежування утворюваною перидермою нових 
ділянок кори.
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Клітина -  основна структурна й функціональна одиниця живої матерії; 
елементарна біологічна система, що лежить в основі будови, відтворення, 
розвитку й життєдіяльності всіх рослинних і тваринних організмів.

Клітини-замикачі, або замикаючі клітини -  парні клітини продиху 
бобоподібної, а у злаків і осок -  гантелеподібної форми, які міцно з'єднані 
між собою тільки кінцями, середні ж частини утворюють продихову щілину. 
Клітини-замикачі мають нерівномірно потовщені клітинні стінки. В них, на 
відміну від основних клітин епідерми, завжди є хлоропласти і численні мі- 
тохондрії.

Клітини-супутники -  клітини, що відчленувались від ситоподібних 
трубок в процесі їх формування і розташовані біля бічних стінок останніх. 
Клітини-супутники керують всією діяльністю (особливо транспортною) по

збавлених ядер ситоподібних трубок і забезпечують останні фітогормонами 

і АТФ.
Клітинна стінка -  структурне утворення на периферії клітини (за меж

ами клітинної мембрани - плазмалеми), що надає їй міцності, зберігає форму 

і захищає протопласт.
Клітинний сік -  рідина, яка виповнює вакуолі живих рослинних клітин. 

Це водний розчин з рН 2-5, що містить розчинені у воді органічні та неорга
нічні солі (фосфати, оксалати та ін.), цукри, амінокислоти, білки, кінцеві або 
токсичні продукти обміну речовин (таніни, глікозиди, алкалоїди), пігменти 

(напр., антоціани).
Клітковина, або целюлоза (С6Н10О,)п -  високомолекулярний полісаха

рид, що є головною складовою частиною стінок рослинних клітин. Зумовлює 
механічну міцність та еластичність стінок.

Клон -  1) культура, що виникла із однієї клітини; 2) сукупність генетично 
однорідних клітин (особин), що виникла в результаті поділу однієї клітини.

Колатеральний пучок-тя ж  провідної тканини рослин, що складається 
з ксилеми та флоеми. Якщо між флоемою та ксилемою існує камбій -  пучок 
відкритий, якщо камбій відсутній -  закритий.

Коленхіма -  одна з первинних механічних тканин. Клітини коленхіми 
живі, прозенхімні з тупими кінцями, іноді паренхімні; завдяки нерівномір
ному потовщенню стінок зберігають здатність до росту. Коленхіма властива 
молодим частинам рослин, що ростуть. Здебільшого буває в стеблах, лист
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кових черешках, жилках листків, рідше -  у квітконіжках, плодоніжках тощо. 
В коренях її немає. Коленхіма характерна для дводольних, у однодольних 
трапляється рідко.

Колумела -  центральна осьова частина кореневого чохлика, в клітинах 
якої містяться крохмальні зерна, що виконують роль структур георецепції.

Колючки -  гострі, тверді, як правило здерев'янілі утвори у рослин, які 
є видозміненими органами або їхніми частинами.

Конус наростання -  дистальна зона апекса пагона і кореня, що склада
ється з особливих клітин -  ініціалей або однієї ініціалі верхівкової меристе- 
ми і найближчих її похідних.

Концентричний пучок -  тяж провідної тканини у рослин. Складається 
з флоеми та ксилеми (складний провідний пучок), в якому ксилема оточує 
флоему (амфівазальний) або, навпаки флоема ксилему (амфікрибральний). 
Характерний для деяких однодольних та папоротей.

Кора рослин -  периферична частина стебла і кореня рослин, що роз
ташована між покривними тканинами рослин і кільцем камбію. У рослин, які 
мають вторинне потовщення стебла, розрізняють первинну кору, що склада
ється з паренхімних клітин і формується із зовнішньої частини конуса нарос
тання, і вторинну кору (луб), яку утворює камбій.

Корінь -  один із основних вегетативних органів листостеблових рослин. 
Виконує функцію прикріплення до субстрату, поглинання води та поживних 
речовин.

Кореневище -  підземний пагін багаторічних трав, а також кущів, що 
слугує місцем для відкладання запасних поживних речовин, вегетативного 
відновлення та розмноження.

Кореневі волоски -  тип трихом, прості вирости епідермальних клітин, 
які беруть участь в поглинанні речовин, які містяться в ґрунті, утворюються 
лише на епіблемі в ризогенній зоні.

Кореневий чохлик -  захисне утворення кінчика кореня, що росте.

Корпус -  ділянка апікальної меристеми, яка вкрита тунікою і характе
ризується об'ємним ростом в трьох вимірах шляхом поділу клітин в анти

клінальній та периклінальній площинах; утворює всі тканини стебла, крім 
покривних. Виникає із ембріональних тканин.
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ренхіма та твердий луб -  луб'яні волокна і луб'яні склереїди, що виконують 
механічну (опорну) функцію.

Луб'яні волокна -  рослинні волокна, що містяться в луб'яному шарі кори 

рослин. Складаються з видовжених клітин з целюлозною стінкою. Луб'яні во
локна відносять до механічної тканини рослин. Рослини з розвиненими пер
винними луб'яними волокнами вирощують як прядивні культури.

Маргінальна, або крайова меристема -  вторинна меристема, що від
сутня у однодольних, закладається у вигляді валиків на головній жилці і, роз
ростаючись в ширину, формує листкову пластинку.

Мацерація -  процес роз'єднання клітин в тканинах рослин і тварин. Від
бувається внаслідок руйнування міжклітинної речовини, яка скріплює кліти
ни. В природних умовах мацерація відбувається, наприклад, при дозріванні 
і зберіганні соковитих плодів.

Матрикс -  основна гомогенна або тонкозерниста рідина клітини, що за
повнює внутрішні порожнини між структурами.

Медіальний -  розташований ближче до середньої площини тіла або 
в напрямку до неї.

Мезодерма -  внутрішня частина первинної кори кореня, складається 

з паренхімних клітин з добре вираженими міжклітинниками. Розташована 
між екзодермою та ендодермою і у разі збільшення міжклітинників може пе
ретворюватися на аеренхіму.

Мезофіл -  основна хлорофілоносна паренхіма листкової пластинки, що 
знаходиться між епідермальними шарами. Оскільки мезофіл містить значну 
частину хлоропластів його також називають хлоренхімою.

Мейоз -  особливий тип поділу клітини, характерний лише для гамет 
рослин та тварин, що розмножуються статевим шляхом.

Меристема -  твірна тканина рослин, з якої утворюються всі постійні 
тканини рослинного організму. Складається з дрібних, тонкостінних клітин, 

які щільно прилягають одна до одної, виповнені протопластом з великим 
ядром. У клітин меристем спостерігається високий мітотичний індекс. Осно
вною функцією меристем є утворення нових клітин шляхом поділу.

Меристема очікування -  зона меристеми конуса наростання пагона, 
яка, поки утворюються листки і міжвузля, знаходиться в неактивному стані
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і пасивно піднімається вгору субтермінальним ростом пагона. Вона активу
ється лише в кінці вегетації і ї ї  функція полягає в утворенні квіток або суцвіт

тя.
Метаморфоз -  видозміна основних органів протягом онтогенезу у 

зв'язку зі змінами виконуваних ними функцій.
Метафаза -  друга фаза мітозу, під час якої хромосоми розміщуються 

в середній (екваторіальній) площині клітини, утворюючи екваторіальну 
пластинку.

Механічні тканини рослин -  тканини, які надають міцності органам 

рослин. Основною функцією механічних тканин є захист всієї рослини, або 
будь-якої "її частини від розриву або перелому. Для механічних тканин рос
лин характерні щільне розташування і міцне з'єднання клітин, потовщені 
клітинні стінки і наявність у них нечислених дрібних пор. Розрізняють 2 типи 

механічних тканин: коленхіму і склеренхіму.
Міжклітинники -  порожнини між клітинами в тканинах рослин, запо

внені повітрям, смолами, ефірними оліями, слизом тощо. Міжклітинники ха
рактерні для всіх тканин рослин, крім покривної і механічної.

Міжклітинні контакти -  виникають в місцях контакту клітин в тканинах, 
забезпечують міжклітинне транспортування, передачу сигналу, а також за

безпечують механічне скріплення клітин.
Міжпучковий камбій -  камбій, який утворюється з прошарку клі

тин міжпучкової зони (крупноклітинної паренхіми серцевинних променів). 
В результаті діяльності міжпучкового камбію утворюються паренхімні кліти
ни, як до периферії, так і до центра, які продовжують серцевинні промені, 
що розділяють провідні пучки. Характерний для рослин з пучковим типом 

вторинної будови стебла.
Мікориза -  грибокорінь, симбіоз міцелію гриба і кореневої системи ви

щих рослин.
Мікропіле -  вузький канал у покривах насіннєвого зачатку, через який 

проникає пилкова трубка.
Мікротільця (пероксисоми та гліоксисоми) -  плазматичні пухирці, що 

мають одинарну мембрану. Це похідні ендоплазматичної сітки
Мікротрубочки -  циліндричні структури клітин еукаріотичних організ

мів. Основний компонент -  білок тубулін. Крім нього до складу мікротрубо-
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чок входить близько 20 різноманітних білків. Мікротрубочки в інтерфазних 
клітинах утворюють сітку, з якої формується веретено поділу, беруть участь 
в розходженні хромосом під час мітозу та мейозу. Також мікротрубочки утво

рюють цитоскелет клітини та забезпечують внутрішньоклітинне транспорту
вання, переміщення органел, секрецію, формування клітинної стінки.

Мікрофіламенти -  нитки білка актину, який має нем'язову природу.
Мітоз -  головний та найпоширеніший спосіб непрямого поділу ядра со

матичної клітини. Забезпечує ріст тканин та органів рослин. Біологічне зна
чення мітозу полягає в отриманні генетично рівноцінних клітин.

Мітохондрія -  органела клітини, що забезпечує її енергією. Складається 
з матриксу, оточеного внутрішньою мембраною, міжмембранного простору 
і зовнішньої мембрани. В матриксі містяться кільцеві молекули мітохондрі- 
альної ДНК, специфічні іРНК, тРНК і рибосоми, що відрізняються від цито

плазматичних.
Молочники, або молочні судини -  окремі клітини та ланцюжки клітин, 

що злилися, які дуже галузяться і утворюють своєрідну сітку, яка пронизує 

всі органи рослин; містять латекс.
Морфогенез -  формоутворення, виникнення нових форм і структур 

як в онтогенезі, так і в філогенезі. Характерною рисою морфогенезу рослин 
є наявність меристем, завдяки яким ріст і розвиток рослинного організму 

здійснюється впродовж усього онтогенезу.
Моторні клітини -  великі, тонкостінні, кулеподібні, позбавлені хлоро

філу, сильно вакуолізовані водоносні клітини листків злаків, які здатні нако
пичувати кремнезем та утворювати кутикулу. Розташовані в епідермі, інколи 

в мезофілі.
Нектар -  цукриста рідина, що виділяється нектарниками квіток бага

тьох рослин.
Нектарники, або медові залозки -  залозки, що виділяють нектар. Утво

рюються в квітках, що запилюються за допомогою комах.
Нервація -  жилкування або система галуження провідних, судинно- 

волокнистих пучків та їхніх комплексів, через які здійснюється транспорту
вання речовин.

Нуцелюс -  центральна частина насіннєвого зачатку рослин, гомологіч
ний мегаспорангію папоротеподібних.
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Облямовані пори -  складні пори зі спеціальною камерою. Найхарак
терніша будова облямованих пор у хвойних, хоча вони трапляються і в інших 

рослин. Як правило, характерні для трахеїд і судин, але можуть бути і в па- 
ренхімних клітинах. Канал облямованої пори поширюється в напрямку від 
порожнини клітини до спільної міжклітинної плівки, що з'єднує дві клітини. 
Тонка плівка, що з'єднує дві пори з різних клітин, розташовані одна проти 
одної, посередині має потовщення -  тор (торус).

Окорковіння, або суберинізація -  просочування клітинної стінки дуже 
стійкою жироподібною аморфною речовиною -  суберином. Окорковілі клі
тинні стінки стають непроникними для води і газів. Окорковіла клітина від
мирає.

Опорні клітини -  поодинокі гіллясті склереїди, які зустрічаються зде
більшого в листках деяких рослин (чаю, камеліїта ін.).

Органели -  постійні клітинні структури, що забезпечують виконання 
специфічних функцій в процесі життєдіяльності клітини -  зберігання і пере
дачу генетичної інформації, транспортування речовин, синтез і перетворен
ня речовин та енергії, поділ, рух тощо.

Основна меристема -  меристема, що утворює систему основних тка
нин.

Осмофори -  залозки, що диференціюються із різних частин квітки і ви
діляють ефірні олії.

Остеосклереїди -  склереїди, які мають циліндричну або гантелеподіб- 
ну форму з розширенням.

Палісадна, або стовпчаста паренхіма -  основна фотосинтезуюча тка
нина мезофілу листка, характеризується витягнутою формою клітин і розмі
щенням їх довгих осей перпендикулярно до поверхні листка.

Паренхіма -  основна тканина рослин, складається з тонкостінних па- 
ренхімних клітин приблизно однакового розміру; бере участь в різноманіт
них життєвих процесах. В системі тканин первинних органів є основною.

Паренхімна клітина -  не повністю спеціалізована клітина, що містить 
в протопласті ядро і пов'язана з одним або кількома фізіологічними та біо
хімічними процесами рослин; різняться за розмірами та формою, а також за 

структурою клітинної стінки.
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Пасока -  рідина, що виділяється з зрізу в основі стебла або кореня рос
лин під дією кореневого тиску. Містить солі, амінокислоти, аміди, органічні 
кислоти, цитокініни тощо.

Пектини -  кислі поліцукри, присутні в первинній клітинній стінці, між
клітинній рідині, клітинному соці. Основа молекул 1—>4 зв'язані залишки 
а-Р-галактуронової кислоти або її метилового ефіру. За умов підкислення 
середовища в присутності двовалентних катіонів або за наявності великої 
кількості цукрози пектинові речовини здатні до утворення гелю.

Первинні меристеми -  меристеми, які формуються у зиготі, становлять 
більшу частину зародка і у дорослій рослині зберігаються в окремих ділян
ках (напр. верхівкові меристеми, прокамбій, перицикл). Вони формують тіло 

рослини, всі вегетативні і генеративні органи.
Периблема -  шар апікальної меристеми, що забезпечує утворення пер

винної кори стебла та кореня.
Перидерма -  комплексна вторинна покривна тканина стебел, коренів, 

кореневищ і бульб багаторічних (рідше однорічних) рослин. Складається 
з фелеми (корка), фелогену (коркового камбію) і фелодерми (коркової па
ренхіми). Газообмін і випаровування відбуваються через спеціальні утвори -  
сочевички.

Перимедулярний простір -  периферична частина серцевини, клітини 
якої тривалий час залишаються живими.

Перисперм -  запасна поживна тканина зрілої насінини, яку використо
вує зародок під час проростання.

Перицикл -  шар клітин первинної меристеми, який оточує централь
ний циліндр стебла і кореня рослин. Складається з одного, іноді з кількох 
шарів паренхімних клітин.

Перфорації -  наскрізні отвори в клітинних стінках судин та ситоподіб
них трубках рослин. Ними вільно транспортуються поживні речовини.

Пігменти рослин -  забарвлені сполуки органічного походження, яким 
властиві хромофорні групи, здійснюють вибіркове поглинання квантів світ
ла. Пігменти беруть участь в процесах фотосинтезу, росту, розвитку, стійкос
ті, забезпечують рух тощо.

Плазмалема -  цитоплазматична мембрана, що відмежовує цитоплазму 
від клітинної стінки.
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Плазмодесми -  цитоплазматичні нитки, що з'єднують протопласти су
сідніх рослинних клітин і забезпечують передачу сигналу та транспортуван
ня поживних речовин.

Плазмоліз -  відділення пристінного шару цитоплазми від клітинної стін
ки рослинної клітини. Плазмоліз відбувається лише в живих клітинах внаслі
док зжимання протопласту під дією плазмолітика -  гіпертонічного розчину 
по відношенню до клітинного соку.

Пластиди -  двомембранні органели рослинної клітини, що здійснюють 
різноманітні функції, мають власну кільцеву ДНК. За забарвленням розріз
няють зелені -  хлоропласти, жовто-оранжеві або червоні -  хромопласти та 
безбарвні -  лейкопласти.

Пластинчаста коленхіма -  коленхіма з потовщенням лише на танген
тальних стінках.

Плерома -  внутрішній шар апікальної меристеми, що формує централь
ний циліндр.

Пневматоди -  отвори в покривних тканинах, через які відбувається 
зв'язок міжклітинників із зовнішнім середовищем. До пневматод належать 
продихи і сочевички.

Побічні клітини -  дві або більше клітин, які прилягають до клітин- 
замикачів. За розмірами і формою побічні клітини відрізняються від осно
вних клітин епідерми. Вони беруть участь у змінах осмотичного тиску, які 
призводять до руху клітин-замикачів.

Пори -  заглиблення у вторинній клітинній стінці. Виникають під час по
товщення на ділянках (порові поля) первинної стінки, що пронизані плазмо
десмами. Розрізняють прості та облямовані пори.

Провідні пучки рослин -  сукупність елементів провідних, механічних і 
паренхімних тканин, сконцентрованих в одному пучку; основний компонент 
провідної системи рослин. Виникають із спеціалізованої меристеми апексів 
пагона і кореня -  прокамбію.

Провідні тканини рослин -  тканини, основною функцією яких є про
ведення по рослині поживних речовин. Провідні тканини розвиваються 
з прокамбію і камбію й утворюють у тілі рослини розгалужену безперервну 

систему, що пов'язує всі органи. До складу провідних тканин входять провід
ні, механічні, запасаючі, видільні елементи. Провідні тканини рослин склада

263



ються з ксилеми і флоеми. Ксилема і флоема, як правило, розташовані поруч 

і, разом з механічними тканинами рослин утворюють провідні, або судинно- 
волокнисті пучки.

Продих, або продиховий апарат -  високоспеціалізоване утворення 
епідерми рослин, яке складається з двох замикаючих клітин, між якими зна
ходиться продихова щілина. Продихи зустрічаються в епідермі всіх назем
них рослин, їх кількість (і розташування) видоспецифічна і звичайно коли
вається залежно від умов життя від кількох десятків до 300 і більше на 1 мм2 
поверхні.

Продихова щілина -  міжклітинник, який знаходиться між двома зами
каючими клітинами. Через щілину відбувається газообмін, необхідний для 
дихання, фотосинтезу і транспірації.

Продиховий комплекс -  комплекс, який формують замикаючі клітини 
продиху і прилеглі до них дві або більше побічні клітини.

Прокамбій -  латеральна меристема у рослин. Клітини прокамбію дифе
ренціюються в первинні провідні тканини (у однодольних) або в первинні 
провідні тканини і камбій (у голонасінних і дводольних).

Проліферація -  новоутворення клітин і тканин шляхом розмноження 
уже існуючих.

Пропускні клітини -  клітини розташовані в екзо- або ендодермі, мають 
первинну клітинну стінку, на відміну від інших клітин цієї тканини, які мають 
вторинну клітинну стінку.

Протодерма -  тканина, з якої утворюється епідерма.
Протопласт -  живий вміст клітини, що складається з каріо- та цитоплаз

ми, обмежений плазмалемою.
Протостела -  центральний циліндр без серцевини і серцевинних про

менів, що складається з тяжу деревини та лубу, що його оточує. Розрізняють 
два типи стели: гаплостелу і актиностелу.

Профаза -  перша фаза мітозу, під час якої сітчаста структура хроматину 
ядра перебудовується в нитки -  хромосоми, оболонка ядра зникає, відбува
ється подвоєння хромосом, формується ахроматинове веретено поділу.

Протеїнові зерна -  див. Алейронові зерна.

Протуберанці -  вирости вторинної клітинної стінки у бік протопласта.
Пучковий, або васкулярний камбій -  камбій, який виникає з активних
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прокамбіальних клітин. Пучковий камбій відкладає всередину клітини, які 
диференціюються в елементи вторинної ксилеми (деревини), а ззовні -  клі
тини, які диференціюються в елементи вторинної флоеми (лубу). Завдяки 
діяльності пучкового камбію відбувається збільшення розмірів пучка в ра
діальному напрямку.

Пухка коленхіма -  коленхіма з потовщенням на стінках, що прилягають 

до міжклітинників.

Радіальний провідний пучок -  пучок з чергуванням тяжів флоеми та 
ксилеми у корені, що має первинну будову; закритого типу.

Ранева, або травматична меристема -  меристема вторинного похо
дження, яка може утворюватися у разі механічних пошкоджень майже кож
ної частини рослини з живих клітин, що межують з травмованою зоною.

Рафіди -  голкоподібні кристали оксалату кальцію, що утворюються 
в клітинах деяких вищих рослин, зібрані у вигляді голчастого сферичного 

кристалу.
Рибосома -  безмембранна органела клітини, здійснює біосинтез білка, 

складається з великої та малої субодиниць.
Річні кільця -  щорічні зони приросту деревини у вигляді концентрич

них кілець. Вони характерні для дерев помірного клімату, де існує сезонність 
і камбій працює періодично. У рослин вологих тропіків, де пори року майже 
не розрізняються за температурою і кількістю опадів, річні кільця не утво
рюються.

Рубчик -  місце на насінині, що являє собою слід від насінної ніжки, 
за допомогою якої насінина була прикріплена до стінок зав'язі.

Секрети -  хімічні речовини, що виробляються і виділяються спеціальни
ми секреторними клітинами і тканинами.

Секреторні клітини -  тонкостінні клітини, які вистеляють вмістища 
ефірних олій смоляних ходів та інших видільних структур у вигляді шару за
лозистого епітелію і продукують різні рідкі продукти (секрети).

Секреція -  діяльність видільних залозистих клітин, вироблення цими 
клітинами камедей, смол, ефірних олій та інших специфічних речовин. Роз
різняють секрецію зовнішню і внутрішню.
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Серцевина у рослин -  центральна частина стебла; складається із пух
кої паренхімної запасаючої тканини. Відрізняється пухкою структурою, час
то містить ідіобласти з кристалами, склереїди, іноді молочники, у хвойних 

-  смоляні ходи, у складноцвітих -  ефіромасляні ходи. Внутрішня частина сер
цевини іноді розривається, утворюючи одну велику повітряну порожнину 
або декілька порожнин. У деяких багаторічних рослин (яблунь, груш та ін
ших) серцевина довгий час залишається живою і виконує функції запасаючої 
тканини.

Серцевинні промені -  ряди живих паренхімних клітин у стеблах і коре
нях деревних рослин, що перетинають в радіальних напрямках деревину і 
луб. По серцевинним променям переміщуються мінеральні та органічні ре
човини.

Симпласт -  сукупність всіх протопластів живих клітин організму, що 
сполучені протоплазматичними нитками -  плазмодесмами.

Ситоподібні клітини -  провідні елементи лубу (флоеми) папоротепо
дібних і голонасінних рослин. Мають відносно велику (до кількох мм) до
вжину і загострені кінці. Не мають спеціалізованих клітин-супутників. Ядра у 

ситоподібних клітин зберігаються весь період життя клітини.
Ситоподібні трубки -  основні провідні елементи лубу (флоеми) квіт

кових рослин. Ситоподібні трубки складаються з видовжених тонкостінних 
живих клітин (члеників), з'єднаних торцевими ділянками, що являють собою 
ситоподібні пластинки, які містять ситоподібні поля з наскрізними отвора
ми і нагадують сито, звідки і їхня назва. У процесі дозрівання ситоподібних 
елементів ядро і тонопласт зникають, в клітині виникає так звана дифузна 
вакуоля. У цій масі утворюються поздовжні тяжі, що складаються переважно 
із специфічних білків, які характеризуються скоротливими властивостями 
і мають назву флоемні білки (Ф-білки). Біля ситоподібних трубок містяться, 
зв'язані з ними структурно і функціонально, клітини-супутники.

Сім'ядолі -  частини зародка, які являють собою зародкові листки. У дво
дольних рослин розвивається дві сім'ядолі, в однодольних -  одна (друга ре
дукована), а в голонасінних -  від 2 до 15.

Склереїди, або кам'янисті клітини -  клітини рослин з дуже потовще
ними шаруватими здерев'янілими стінками. Склереїди належать до механіч
них елементів. З них побудовані тверді оболонки плодів і насіння (кісточки
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вишень, слив, абрикосів, мигдалю та ін.). Інколи розташовані поодинці серед 
паренхіми у корі деяких дерев (хвойних, дуба, берези).

Склеренхіма -  механічна тканина, що складається з прозенхімних клі
тин, які мають рівномірно потовщені, здебільшого здерев'янілі вторинні 

стінки. Після того як сформуються клітини склеренхіми, їхня цитоплазма від
мирає і клітинна порожнина заповнюється повітрям.

Склерифікація -  потовщення і здерев'яніння стінок рослинних клітин. 
Підвищує міцність тканин. Значна склерифікація відбувається в коренях од

нодольних та стеблах дводольних рослин. У посушливих місцевостях скле
рифікації зазнають усі тканини рослин, крім флоеми. Склерифікація призво

дить до утворення механічної тканини -  склеренхіми.
Склеро... -  частина складних слів, що означає затвердіння, ущільнення.

Слизові клітини -  клітини, що містять слизові речовини (напр., у пред
ставників родини Malvaceae).

Слизові ходи -  каналоподібні видільні утвори у рослин, в яких нагрома
джуються слизи (напр., у видів роду Allium).

Смоляні залозки -  залозки, які спеціалізуються на виділенні смол.
Смоляні канали, або смоляні ходи -  ходи, що утворюються в різних 

частинах рослин і в яких виділяються смоли. Це замкнені порожнини, випо
внені смолою, живицею, ефірними оліями.

Сочевички -  сукупності нещільно розташованих клітин перидерми ба
гаторічних стебел і коренів, що випинаються на поверхні у вигляді горбочків. 
Нещільна виповнювальна тканина сочевичок, що утворюється внаслідок 
діяльності фелогену, містить численні міжклітинники. Через сочевички від
бувається газообмін.

Стела, або центральний, або осьовий циліндр -  внутрішня централь
на частина стебла і кореня вищих рослин, що оточена первинною корою. До 
складу стели входять або тільки провідні тканини, або також паренхіма сер
цевини і перицикл.

Суберин -  жироподібна речовина, яка просочує стінки клітин, переваж
но вторинних покривних тканин рослин, в результаті чого відбувається їхнє 

окорковіння.
Судини, або трахеї у рослин -  провідні елементи ксилеми. Трубки, що 

утворилися внаслідок з'єднання клітин (члеників), розташованих поздовжні
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ми рядами. В процесі формування судин їхні стінки дерев'яніють, а живий 
вміст відмирає. Клітини, що входять до складу судин, сполучаються одна 
з одною крізь отвори (перфорації), які утворюються внаслідок розчинення 
(часткового або повного) поперечних перегородок. На бічних стінках судин 
є прості та облямовані пори.

Тканини -  комплекси клітин, подібних за будовою і об'єднаних спільніс
тю походження та виконуваних функцій.

Тор, або торус -  потовщення замикаючої плівки облямованих пор в тра
хеїдах хвойних рослин, що функціонує як клапан.

Точка росту рослин -  верхівкова частина осьових органів рослин, яка 
містить меристему.

Травні залозки -  залозки на листках комахоїдних рослин, що виділяють 
ферменти, які перетравлюють азотисті органічні сполуки пійманих комах.

Трахеїди -  видовжені, зазвичай з загостреними кінцями і здерев'янілими 
стінками, мертві клітини ксилеми рослин. Виконують провідну і механічну 
функції. Розташовані вертикальними рядами; сполучаються одна з одною 
крізь облямовані пори. Властиві вищим рослинам; у папоротеподібних і 
голонасінних трахеїди є єдиними провідними й механічними елементами 
деревини. В процесі історичного розвитку рослин з трахеїд розвинулися су
дини і лібриформ.

Трихобласти -  клітини ризодерми кореня, які здатні утворювати коре
неві волоски.

Трихоми, або волоски -  різноманітні за формою, будовою і функцією 
одно- і багатоклітинні вирости клітин епідерми, що зустрічаються на всіх 
органах і частинах рослин. Залежно від функціональної спеціалізації, трихо
ми поділяють на залозисті і покривні, причому перші переважно зберігають 
живий вміст, а у других він досить швидко відмирає. Будова і форма трихом 

-  важлива таксономічна ознака.

Фелема, або корок -  зовнішній шар вторинної покривної тканини рос
лин -  перидерми. Складається з відмерлих клітин, стінки яких міцно з'єднані 
та просякнуті суберином, непроникним для води і повітря. Фелема захищає 
рослину від надмірного випаровування та шкідливих зовнішніх впливів.
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Фелоген, або корковий камбій -  вторинна твірна тканина у рослин, 
що формує перидерму. Складається, як правило, з одного шару вакуолізо- 
ваних тонкостінних клітин, які поділяються тангентальними (паралельними 
поверхні органа) перегородками і відкладають назовні клітини корку, а все
редину -  клітини фелодерми.

Фелодерма -  внутрішній шар вторинної покривної тканини рослин -  
перидерми. Складається з 1-3 шарів живих паренхімних, переважно хлоро
філоносних клітин, розташованих радіальними рядами. Утворюється в ре

зультаті поділу клітин фелогену.
Флоема -  провідна тканина вищих рослин, забезпечує транспортування 

органічних речовин. Первинна флоема, яку розділяють на протофлоему і ме- 
тафлоему, диференціюється із прокамбію, вторинна (луб) -  похідна камбію. 
У стеблах флоема знаходиться зовні (у деяких рослин і з внутрішньої сторо
ни) від ксилеми. У листках флоема розташована з нижнього боку листкової 
пластинки, у коренях з радіальним провідним пучком тяжі флоеми чергу
ються з тяжами ксилеми. Флоема також бере участь у відкладанні запасних 
речовин, виділенні продуктів обміну, створенні опорної системи рослини. 
Флоема складається з провідних, паренхімних і механічних елементів.

Центр спокою -  сукупність клітин меристеми конуса наростання коре
ня, які стійкіші до пошкоджень завдяки їхньому неактивному стану. Вони мо
жуть бути місцем синтезу фітогормонів та джерелом активних ініціалей ди- 
плоїдних клітин, що заміщують поліплоїдні та інші генетично змінені клітини, 

які утворилися в процесі соматичної диференціації. Клітини центра спокою 
є дуже стійкими до радіоактивних випромінювань і, за певних умов, можуть 

дати початок новій ростовій зоні кореня.
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