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Лабораторне заняття  

 

Тема: ЗАГАЛЬНА МОРФОЛОГІЯ КЛІТИНИ  

Theme: GENERAL MORPHOLOGY of CELLS 

 

 

 

 
Препарат 1. Гепатоцити печінки аксолотля (забарвлення гематок-

силіном та еозином; об.×40, ок.×10): 1) плазмолема; 2) цитоплазма; 

3) ядро; 4) ядерце. КЛІТИНИ ПОЛІГОНАЛЬНІ. 

 

Slide 1. Hepatocytes from axolotl liver tissue. (hematoxylin and 

eosin staining, vol. × 40, approx. × 10): 1) Plasma membrane; 2) 

cytoplasm; 3) nucleus; 4) nucleolus. Polygonal cells 

Препарат 2. Нейроцити спинного мозку щура (імпрегнація азотно-

кислим сріблом; об.×40, ок.×10): 1) плазмолема; 2) цитоплазма; 

3) ядро; 4) ядерце; 5) перикаріон; 6) відростки. КЛІТИНИ 

ВІДРОСЧАСТІ. 

Slide 2. Nerve cells of rat spinal cord (silver nitrate impregnation, vol. 

× 40, approx. × 10): 1) plasma membrane; 2) cytoplasm; 3) nucleus; 

4) nucleolus; 5) soma; 6) cellular processes. Cells with processes. 
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Препарат 3. Посмуговані м’язові волокна язика щура (забарвлення 

залізним гематоксиліном; об.×40, ок.×10): 1) посмуговане м’язове 

волокно; 2) ядра; 3) міофібрили; 4) оболонка.  

КЛІТИНИ ЗЛИЛИСЯ У СИМПЛАСТ, ЯКИЙ МАЄ 

ВИДОВЖЕНУ ФОРМУ. 

 

Slide 3. Skeletal muscle fibers of the rat tongue (iron hematoxylin 

staining, vol. × 40, approx. × 10) 1) skeletal muscle fiber; 2) nuclei; 

3) myofibrils; 4) capsule. Cells merged into elongated symplast.  

Препарат 4. Епітеліоцити канальців нирки кроля (забарвлення гема-

токсиліном та еозином; об.×40, ок.×10): 1) плазмолема; 

2) цитоплазма; 3) ядро; 4) базальна мембрана.  

КЛІТИНИ КУБІЧНІ ТА ПРИЗМАТИЧНІ. 

 

Slide 4. Epithelial cells of tubules of rabbit kidneys (hematoxylin and 

eosin staining, vol. × 40, approx. × 10): 1) plasma membrane; 2) 

cytoplasm, 3) nucleus 4) the basal membrane. Cuboidal and prismatic 

cells. 
 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: МІКРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Theme: MICROSCOPIC METHODS of CELLS RESEARCHES 

 

Будова та основні характеристики світлового мікроскопа 

 
Світловий мікроскоп складається з оптичної та механічної систем. Оптична система мікроскопа забезпечує створення зо-

браження об'єкта, а механічна підтримує частини оптичної системи в певному положенні. До оптичної системи належать дзер-

кальце, конденсор з діафрагмою та системою світлофільтрів, об'єктив, окуляр, бінокулярна насадка. До механічної системи на-

лежить основа мікроскопа, штатив, мікро- та макрогвинти, гвинт конденсора, предметний столик з препаратоводієм, револьвер-

на голівка (на якій кріпляться об'єктиви), тубус. Існують багато різних видів мікроскопічних приладів, які відрізняються між 

собою загальним збільшенням та роздільною здатністю, що обумовлено їхньою будовою та джерелом, яким освітлюється об'-

єкт. 

Загальне збільшення мікроскопа знаходять як результат множення збільшення об'єктива на збільшення окуляра (якщо мік-

роскоп бінокулярний, то на збільшення бінокулярної насадки). Сучасні світлові мікроскопи мають збільшення у 2000–2500 ра-

зів.  

Роздільна здатність мікроскопа – це найменша відстань між двома точками, які помітні роздільно. Отже, роздільна здат-

ність вказує на розмір об’єктів, які можна вивчати у даний мікроскоп. Чим менша частка, помітна в мікроскоп, тим більша його 

роздільна здатність. Остання у свою чергу визначається апертурою об'єктива (апертура – "діючий" отвір оптичної системи, ви-

значається розмірами лінз або діафрагмами) і довжиною хвилі світла.  

Роздільна здатність мікроскопа обчислюється за формулою: 





sin
61,0

n
d   , або за наближеною формулою 

2
d  , де:      

d – роздільна здатність, λ – довжина світлової хвилі (ділянка видимої частини – 400–700 нм), n – показник заломлення середо-

вища між препаратом і першою (фронтальною) лінзою об'єктива, α – кут між оптичною віссю об'єктива та найбільш відхиленим 

променем, який потрапляє на об'єктив, тобто кут дифракції променів. Показник sinn  – це числова апертура, яка є постійною 

для кожного об'єктива.  

Підвищення роздільної здатності мікроскопа досягається двома шляхами: збільшенням числової апертури об'єктива та зме-

ншенням довжини хвилі світла (наприклад потік електронів дозволяє електронним мікроскопам мати роздільну здатність 

0,1 нм). 
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Правила користування світловим мікроскопом 
 

1. Поставте мікроскоп дзеркальцем освітлювальної системи від себе, а окуляром до себе. 

2. Видаліть пил з оптичних поверхонь за допомогою шматочка м’якої тканини. 

3. Переведіть у робоче положення об’єктив малого збільшення (8х) так, щоб він був розташований по центру отвору 

предметного столика (при цьому об’єктив фіксується заскочкою револьверної системи). За допомогою відповідного 

гвинта переведіть конденсор у верхнє положення та максимально відкрийте діафрагму. 

4. Наблизивши око до окуляра, за допомогою освітлювального дзеркальця відрегулюйте освітлення поля зору. У де-

яких випадках використання, наприклад, матового білого чи блакитного світлофільтрів дозволяє покращити якість 

отриманого зображення. 

5. Покладіть препарат на предметний столик так, щоб та його частина, що аналізується, була над отвором столика. 

6. Рухами мікрогвинта намагайтесь знайти чітке зображення мікроскопічного об’єкта, сфокусувавши на ньому опти-

чну систему мікроскопа. 

7. Якщо препарат треба проаналізувати більш детально, – плавно, не змінюючи положення тубуса, переведіть рево-

льверну систему на об’єктив 40х. 

8. Обережно, плавними рухами макрогвинта встановіть приблизний фокус, а за допомогою мікрогвинта остаточно 

сфокусуйте зображення об’єкта. Пам’ятайте, що при різких поворотах макрогвинта можна розчавити скляний препа-

рат об’єктивом та пошкодити  сам об’єктив. 

9. Для вивчення препарату при найбільшому збільшенні на поверхню покривного скельця на місці зрізу наносять 

краплю імерсійного масла, повертають револьвер (спочатку піднявши тубус) так, щоб проти  отвору в предметному 

столику став об’єктив 90. Потім його опускають настільки, щоб фронтальна лінза занурилась у масло  і, обертаючи 

мікрометричний гвинт, добиваються чіткого зображення. 

10. Після вивчення препарату, повертаючи револьвер, установлюють мале збільшення, і тільки після цього знімають 

препарат. 
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Характерні помилки під час роботи з мікроскопом 
Вивчаючи препарат, слід пам’ятати, що звичайно ми досліджуємо тонкі зрізи органів (рідше це розтягнута плівка або роз-

щипаний шматочок тканини). Проте  розріз через орган може пройти в різних площинах. Щоб свідомо сприйняти видиму кар-

тину і правильно прочитати препарат, треба визначити, в якій саме площині пройшов розріз, і уявити собі будову цього орга-

ну. 

Для того, щоб студент зміг уникнути помилок, розглянемо найхарактерніші з них. 

Препарат покладено на предметний столик у перевернутому вигляді, покривним скельцем униз. При малому збільшенні 

препарат можна розглядати, але при спробах роздивитись його при великому збільшенні препарат звичайно роздавлюється. 

Препарат дуже забруднений. Не можна добитися чіткого зображення; тому дослідникові здається, що він не може попасти у 

фокус. Можна роздавити препарат. 

Лінзи мікроскопа, найчастіше об’єктива, забруднені. Дослідникові здається, що видимість погана через неточну установку 

мікроскопа. Роздивитись препарат, особливо при великому збільшенні, не вдається. Препарат можна роздавити. 

Поле зору несподівано зробилось туманним, обриси препарату стали нечіткими. Це означає, що скло окуляра запотіло від 

дихання чи теплоти ока, можливо також, що скло об’єктива попало в гліцерин або воду, яка покрила не лише препарат, а й по-

кривне скельце. 

Незважаючи на всі зусилля дослідника, препарат погано освітлюється. Причина полягає в тому, що закрита діафрагма або 

дуже опущено освітлювач. Поле зору освітлене наполовину. Це буває внаслідок того, що зсунулась установка дзеркальця. Як-

що ж освітлена  половина поля зору відокремлюється різкою межею від неосвітленої, то це означає, що револьвер неправильно 

переведено і об’єктив не стоїть проти отвору в предметному столику. Іноді поле зору перекривається оправою світлофільтра, 

який міститься внизу освітлювача під діафрагмою. Треба поставити оправу на місце. 

Під час переведення на велике збільшення дослідник не може знайти потрібного місця на препараті. Найчастіше це буває 

тоді, коли препарат погано закріплено і при переведенні об’єктива він зміщується. Причиною може бути також і те, що мікро-

скоп погано центрований. Це можна виправити тільки в майстерні. 

Вивчаючи препарат, дослідник бачить якісь різкі структури у вигляді чітких стрічок, зигзагів, кіл тощо. Це зломи предмет-

ного або тріщини покривного скельця. Щось подібне можна побачити, якщо розглядати самий край покривного скельця; тоді 

під ним видно засохлий бальзам, межі якого різко заломлюють світло. 

Часто виникають непорозуміння у зв’язку з тим, що в препарат потрапляють сторонні тіла. У збільшеному вигляді вони на-

бувають дуже незвичної форми, бентежачи недосвідченого дослідника. Найчастіше це буває при вивченні тимчасових препа-

ратів. Пухирець повітря здається кругом або кулею з різко окресленими темними краями. Ниточки паперу мають вигляд товс-

тих блідих волокон або паличок з рядом прямокутних комірок усередині. Людська волосина позбавлена цих комірок і здається 

рівним, більш або менш рівномірно забарвленим довгим циліндром. На препаратах можна зустріти і осади тих барвників, яки-

ми забарвлено зріз. 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: ВИГОТОВЛЕННЯ ГІСТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Theme: MAKING of HISTOLOGICAL SECTIONS 
 

Послідовність виготовлення ПОСТІЙНОГО ОГЛЯДОВОГО ГІСТОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ 

(забарвлення гематоксиліном та еозином): 

 
1. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРІЗІВ. Зробіть на мікротомі парафінові зрізи (товщиною 5-6 мкм) і приклейте їх на предмет-

не скельце за допомогою суміші білок:гліцерин. 

2. ДЕПАРАФІНУВАННЯ. Видаліть із зрізів парафін, опустивши препарат у ксилол чи толуол – 3-5 хв.  

3. ГІДРАТАЦІЯ. Проведіть зрізи через спирти, концентрація яких зменшується (96о, 90о, 80о, 70о) – по 2 хв.  

4. Промийте зрізи дистильованою водою – 1-2 хв. 

5. ЗАБАРВЛЕННЯ. Накапайте на зрізи гематоксилін Бемера – 2-3 хв.  

6. Витримайте зрізи у водопровідній воді, щоб ядра у клітинах стали блакитно-синіми – 10-20 хв. 

7. Дофарбуйте зрізи еозином, щоб цитоплазма клітин стала рожево-червоного кольору – 3-10 хв. 

8. ДЕГІДРАТАЦІЯ. Проведіть зрізи через спирти, концентрація яких підвищується (70о, 80о, 90о, 96о) – по 2 хв.  

9. ПРОСВІТЛЕННЯ. Витримайте  зрізи послідовно 3-5 хв. у діоксані та ксилолі (толуолі). 

10. ЗАКЛЮЧЕННЯ У БАЛЬЗАМ. Нанесіть на зрізи бальзам та накрийте покривним скельцем.  

 

 

 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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ПОРІВНЯЛЬНА СХЕМА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕПАРАТУ  

 
1. ФІКСАЦІЯ. Зверніть увагу на визначення терміну фіксації, принципу і правила фіксації.  

У світловій мікроскопії використовують формалін, спирт, суміш Буена, рідина Карнуа тощо. 

Електронна мікроскопія: глютаральдегід, OsO4 (тетраоксид осмію). 

 

2. ЗНЕВОДНЕННЯ – шматочок  витримують у спиртах висхідної концентрації (70-80-90-96 – абсолютний спирт). 

 

3. ПРОСВІТЛЕННЯ - шматочок  витримують в органічних розчинниках (світлова мікроскопія: діоксан, ефір, ксилол, толуол, 

бензол, електронна мікроскопія: ацетон).  

 

4. ПРОСОЧЕННЯ.  
Для світлової мікроскопії просочення відбувається у гістологічній «каші» (суміш 1:1 орган. речовини і парафіну (або целоїдину, 

желатину), далі переміщають у розчин парафіну 1 і 2 (або целоїдину, желатину), потім йде заливка у формочки шматочка новою 

порцією парафіну.  

Для електронної мікроскопії використовують синтетичні смоли (епоксидні смоли: епон-аралдит).  

 

5. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРІЗІВ.  

Для світлової мікроскопії використовують мікротоми (санний, роторний, кріотом чи кріостат, вібротом). Мікротомні ножі вигото-

влені з високоякісної сталі, кут різання 15º. Зрізи парафінові мають товщину від 5 мкм, целоїдинові, желатинові, заморожені – від 

10-15 мкм. 

Для електронної мікроскопії: ультратом, скляні і алмазні ножі, зрізи напівтонкі (товщина зрізів 1 мкм), ультратонкі зрізи (менше 1 

мкм). 

 

6. ПРИКЛЕЮВАННЯ ЗРІЗІВ. 
Для світлової мікроскопії: зрізи приклеюють на суміш білка:гліцерину або дистильовану воду, які наносить на предметні скельця, 

потім препарат залишають на поврехні приладу для розплавлення зрізів. 

Для електронної мікроскопії: зрізи кладуть на мідні сіточки з попередньо нанесеною плівкою. 

 

7. ЗАБАРВЛЕННЯ ЗРІЗІВ.  

Для світлової мікроскопії використовують різні барвники. Зрізи покривають бальзамом або синтетичними речовинами і покрив-

ним скельцем. В електронній мікроскопії зрізи контрастують солями важких металів (золото, срібло, платина, свинець, уран) і 

покривають плівкою. 
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СХЕМА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ  

 
1. Фіксація шматочків у розчині 2,5 % глютаральдегіду на 0,05 M кокоділатному буфері – на ніч при +4 ºC.  

2. Перенести у розчин 7,5 % сахарози - на ніч при +4 ºC.  

3. Перенести у розчин 0,025 M кокоділатного буфера – 10 хв.  

4. Витримати в 1 % OsO4 на 0,012 M кокоділатному буфері – 1 год.  

5. Зневоднення по етиловим спиртам 50º–70º–80º–90º–100º – по 10 хв. 

6. Ацетон + етиловий спирт – 10 хв. 

7. Просвітлення в ацетоні – по 10 хв. 

8. Просочення в ацетоні та епоні (3:1) – 30 хв.  

9. Ацетон + епон (1:1) – 1 год.  

10.  Ацетон + епон (1:3) – 2 год.  

11.  Епон – 30 хв.  

12.  Полімеризація в епоні – 24 год. в термостатi при +57 ºC.  

13.  Виготовлення  напівтонких (1 мкм) або ультратонких зрізів на ультратомі з подальшим контрастуванням солями важких ме-

талів. 

 
М Е Т О Д   Ц И Т О Х І М І Ї 

 
Мета: вивчити локалізацію органічних і неорганічних сполук в клітині, інтенсивність синтезу, переміщення по клітині 

 

Реакція Фьольгена – використовують для виявлення ДНК (забарвлюється у червоний колір) та вуглеводів (забарвлюються у че-

рвоний колір). Використовую реактив Шиффа (фуксин, бісульфіт натрію). 

Реакція Браше  –  використовують для виявлення РНК (забарвлюється у червоний колір) і ДНК (забарвлюється у зелений колір). 

Використовують метиленовий зелений і піронін. 

Виявлення ліпідів – використовують судан червоний (забарвлюються у червоний колір), судан чорний і оксид осмію (забарвлю-

ються у чорний колір) тощо 

Виявлення білків – за допомогою нінгідринової реакції (вільні α-амінокислоти, які входять до складу білків та поліпептидів за-

барвлюються у синьо-фіолетовий колір), ксантопротеїнової реакції (ароматичні амінокислоти триптофан, фенілаланін, тирозин 

забарвлюються у жовтий, помаранчевий  колір)  .  

 

БАЗОФІЛІЯ – здатність забарвлюватись основними (ядерними) барвниками, що зумовлено кислотними властивостями структур. 

Наприклад: структури, що мають кислотні властивості (РНК, ДНК) будуть забарвлюватись у клітині. При цьому базофілія у ци-
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топлазмі пов’язана з рибосомами на гранулярній ендоплазматичній сітці і вільними рибосомами (рРНК), що свідчить про поси-

лення білкового синтезу у клітині. Отже, базофільними у клітині є хроматин, ядро, рибосоми.  

 

АЦИДОФІЛІЯ - здатність забарвлюватись кислими барвниками, що зумовлено лужними властивостями структур. Наприклад: 

цитоплазма забарвлюється еозином у рожевий колір. 

 

 

М Е Т О Д   І М У Н О Ц И Т ОХ І М І Ї 

 
Мета: вивчити локалізацію білків у клітині, інтенсивність їх синтезу, переміщення по клітині за допомогою антитіл, які 

після додаткової обробки флюорохромами виявляються у вигляді люмінесценції. 

 

 

М Е Т О Д   ДИФЕРЕНЦІЙНОГО  ЦЕНТРИФУГУВАННЯ 
 

Мета: отримання окремих фракцій органел і молекул 

 

Клітини гомогенізують і обробляють протеолітичними ферментами (або фізичними методами) для того, щоб зруйнувати плазмо-

лему. Використовують ультрацентрифуги.  

При швидкості: 1000 g/10 хв осідають ядра; при 20 000 g/20 хв -  мітохондрії, лізосоми, ендоплазматична сітка, тощо; при 80 000 

g/ 1 год – мікросоми, пухирці,  150 000  g/3 год – рибосоми, віруси, макромолекули. 

 

 

М Е Т О Д  ПРИЖИТТЄВОГО ЗАБАРВЛЕННЯ 
 

Мета: вивчити живі забарвлені клітини та вплив на них різних факторів   

  

Прижиттєві барвники: янус зелений, азокармін, метиленовий синій і зелений у малих концентраціях при розведенні 

 

ФЛЮОРОХРОМИ: акридиновий жовтий, піронін Ж, еритрозин, аніліновий синій. 

Використовують у люмінесцентній мікроскопії. При опроміненні речовин світлом певної довжини флюорохроми, якими забарв-

люють клітини світяться (штучна люмінесценція). 

Наприклад: при забарвленні зрізів акридиновим жовтим ДНК світиться у люмінесцентний мікроскоп – зеленим кольором. 
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НАЙВАЖЛИВІШІ  ПІДСИСТЕМИ  КЛІТИНИ 
 

I. Поверхневий апарат є рецепторно-бар’єрно-транспортною системою клітини: 

• надмембранний комплекс (у тварин – глікокалікс; у рослин – клітинна стінка); 

• плазмолема; 

• під(суб)мембранний комплекс. 

•  

 

II. Цитоплазма:  

• цитозоль (гіалоплазма) – внутрішнє середовище клітини та система проміжного обміну; 

• цитоскелет – опорно-рухова система клітини; складається з мікротрубочок, мікрофіламентів, проміжних філамен-

тів; 

• органели – обов’язкові структури цитоплазми, що виконують визначені функції:  

- одномембранні органели або так звана вакуолярна система клітини – гранулярна ендоплазматична сіт-

ка, гладенька ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, мікропухирці, а також – перо-

ксисоми (всі ці органели мають вигляд пухирців або вакуолей, оточених одною мембраною; це система син-

тезу, сегрегації та внутрішньоклітинного транспорту різних біополімерів за винятком нуклеїнових кислот);  

- двомембранні органели – мітохондрії (система енергозабезпечення) та пластиди (система фотосинтезу);  

- немембранні органели – рибосоми (місце біосинтезу білка), клітинний центр (центріолі);  

• включення (білкові, ліпідні, вуглеводні, мінеральні тощо) – непостійні структури, є продуктами метаболізму клі-

тини. 

•  

 

III. Ядро – система збереження, реалізації та передачі генетичної інформації :  

• поверхневий апарат ядра: ядерна оболонка, ядерна ламіна, ядерно-поровий комплекс; 

• каріоплазма; 

• ядерний матрикс (ядерний скелет); 

• хроматин, хромосоми; 

• ядерце, рибонуклеопротеїдні (РНП) комплекси. 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ. ФУНКЦІЇ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ. 

Theme: SURFACE  APPARATUS  of  of  CELLS. PLASMA MEMBRANE FUNCTIONS. 
 

 

Мембрани клітини складаються з ліпідів та білків і містять не-

велику кількість вуглеводів. Ліпіди біологічних мембран бувають 

трьох різновидів: фосфоліпіди, сфінголіпіди і стеролові ліпіди. Фо-

сфоліпіди є основними ліпідами клітинних мембран. Вони склада-

ються з залишку гліцеролу, до однієї з ОН-груп якого приєднано 

залишок фосфорної кислоти, а до неї – ще якийсь радикал (аміно-

кислоту, спирт тощо). До двох інших ОН-груп приєднано залишки 

жирних кислот. Залишок фосфорної кислоти і радикал формують 

гідрофільну голівку, а залишки жирних кислот – два гідрофобні 

хвости. У сфінголіпідів в основі молекули замість гліцеролу знахо-

диться аміноспирт сфінгозин. Стеролові ліпіди є похідними холес-

теролу. Отже, молекули ліпідів є амфіфільними, оскільки містять 

гідрофобну та гідрофільну частини. У мембрані ліпіди розташовані 

у два шари, гідрофільними голівками назовні, а гідрофобними хво-

стами – всередину. Білки у мембрані можуть повністю пронизува-

ти цей ліпідний бішар (такі білки називаються інтегральними), або 

бути приєднаними до ліпідного бішару мембрани з зовнішнього 

або внутрішнього боку (такі білки називаються поверхневими). Ву-

глеводи локалізовані переважно на протилежному від цитозолю 

боці мембран і приєднуються до білків та ліпідів мембран, форму-

ючи відповідно глікопротеїди та гліколіпіди. Вищеописана сучасна 

модель будови мембрани носить назву рідинно-мозаїчної твердо-

каркасної. 

 

 

ліпідні шари поверхневі білки 

інтегральні білки  
вуглеводи 

 
 

 

РІДИННО-МОЗАЇЧНА МОДЕЛЬ 

БУДОВИ КЛІТИННОЇ МЕМБРАНИ 
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Поверхневий апарат є рецепторно-бар’єрно-транспортною системою клітини і складається з надмембранного ком-

плексу (у тварин – глікокалікс, у рослин – клітинна стінка), плазмолеми та підмембранного комплексу.  

Головною частиною поверхневого апарату клітини є плазматична мембрана. Плазмолема має типову для клітин-

них мембран будову, але на відміну від внутрішніх мембран клітини містить більше вуглеводів, стеролових ліпідів та 

насичених жирних кислот у складі фосфоліпідів і є більш жорсткою й тугоплавкою.  

Основні функції плазмолеми: бар’єрна, транспортна, рецепторна, участь у формуванні різних виростів (мікровор-

синок, війок, джгутиків, псевдоподій), участь у формуванні міжклітинних контактів.  

 

Транспорт через плазмолему:  
1) пасивний транспорт (речовина проходить за градієнтом концентрації і без затрати енергії АТФ):  

а) проста дифузія (речовина проходить через ліпідний бішар мембрани, в транспорті не задіяні ніякі додаткові спе-

ціалізовані структури, так проходять малі незаряджені речовини – вода, О2, СО2 тощо);  

б) полегшена дифузія:  

- за допомогою рухомих переносників,  

- за допомогою каналів (канали побудовані з інтегральних білків плазмолеми);  

2) активний транспорт (речовина проходить проти градієнту концентрації і з затратою енергії АТФ чи іншого джерела 

енергії):  

а) за допомогою насосів (насоси також побудовані з інтегральних білків плазмолеми), наприклад, за допомогою іон-

них насосів проти градієнту концентрації транспортуються іони;  

3) цитоз або везикулярний транспорт (речовина транспортується, будучи заключеною у мембранний пухирець):  

а) екзоцитоз (виведення речовин з клітини назовні):  

- конститутивна секреція (виведення речовин відбувається постійно по мірі їх утворення),  

- регульована секреція (виведення речовин відбувається лише у відповідь на певний сигнал);  

б) ендоцитоз (поглинання речовин з позаклітинного простору у клітину):  

- фагоцитоз (поглинання твердих часток),  

- піноцитоз (поглинання рідин);  

- простий ендоцитоз (транспортування речовин у клітину без залучення специфічних механізмів їх упізнавання),  

- рецептор-опосередкований ендоцитоз (транспортування речовин у клітину відбувається після їх зв’язування зі 

специфічними рецепторами плазмолеми).  
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Класифікація міжклітинних контактів:  

 

1) механічні або прикріплювальні (забезпечують прикріплення клітин одна до одної або до позаклітинного матриксу):  

а) адгезивні контакти:  

- адгезивні пояси (місце прикріплення актинових філаментів цитоскелетів між клітинами),  

- фокальні контакти, або адгезивні платівки (місце прикріплення актинових філаментів клітини до позаклітинного 

матриксу),  

б) десмосоми та напівдесмосоми:  

- десмосоми (місце прикріплення проміжних філаментів цитоскелетів між клітинами),  

- напівдесмосоми (між місце прикріплення проміжних філаментів клітини до волокон позаклітинного матриксу);  

 

2) комунікативні (забезпечують проходження речовин від однієї клітини до іншої):  

а) щілинні контакти,  

б) синапси,  

в) плазмодесми;  

 

3) ізолюючі (забезпечують ізоляцію однієї частини міжклітинного простору або плазмолеми клітини від іншої):  

а) щільні контакти.  
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Препарат 1. "Щіткова облямівка" епітелію кишечника беззубки 

(забарвлення залізним гематоксиліном; об.×40, ок.×10): 

1) війчастий епітеліоцит; 2) апікальна частина; 3) базальна частина; 

4) базальна мембрана; 5) щіткова облямівка; 6) мікровійки; 7) ядро. 

 

Slide 1. Intestinal “Brush border" epithelium of Anodonta (iron 

hematoxylin staining, vol. × 40, approx. × 10): 1) ciliary epithelial 

cells, 2) apical part, and 3) basal part 4) basal membrane, 5) brush 

border; 6) microcilia; 7) nucleus. 

Препарат 2. Ультраструктура мікроворсинок (електронограма): 

1) мікроворсинки; 2) плазматична мембрана. 

 

 

 

Slide 2. Microvilli ultrastructure (electron microscope image): 

1) microvilli, 2) plasma membrane. 
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Препарат 3. Електронограма та схема будови десмосоми: 

1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) міжклітинний простір; 

3) цитоплазма; 4) електроннощільна пластинка; 5) проміжні фі-

ламенти.  

 

Slide 3. Electron microscope image of desmosome structure and 

desmosome scheme: 1) neighboring cells plazma membrane, 2) 

the intercellular space, 3) cytoplasm 4) the elektron dense plate, 

5) intermediate filaments. 

 

Препарат 4. Електронограма та схема будови щільного контакту:  

1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) міжклітинний простір; 3) цитоплазма; 

4) зони злипання; 5) інтегральні білки щільного контакту. 

 

Slide 5. Electron microscope image and scheme of the dense contact 

structure 1) plasma membrane of neighboring cells, 2) intercellular 

space, 3) cytoplasm 4) zone of adhesion, 5) integral proteins of tight 

contact. 

 

 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: ЦИТОЗОЛЬ. ЦИТОПЛАЗМАТИЧНІ ВКЛЮЧЕННЯ 

Theme:  CYTOPLASMIC  MATRIX (CYTOSOL).  CYTOPLASMIC  INCLUSIONS 
 

 

Цитозоль, або гіалоплазма  (від гр. hyalos – скло) є рідкою частиною цитоплазми, клітинним матриксом або основ-

ною речовиною клітини, її справжнім внутрішнім середовищем. Він становить близько 55 % від загального об'єму клі-

тини. Цитозоль є складною колоїдною системою клітини. У світловому мікроскопі цитозоль має вигляд відносно безс-

труктурної речовини, а на електронограмах – вигляд гомогенної або тонкозернистої речовини (це можуть бути рибосо-

ми, інформосоми, включення тощо).  

Цитозоль може перебувати у двох агрегатних станах: стані золю (більш рідкому) і стані гелю (більш густому, драг-

листому, желеподібному), тобто поводити себе як тиксотропний гель.  

Цитозоль здійснює хімічну взаємодію між всіма структурними компонентами клітини, забезпечує осмотичні та буфер-

ні властивості цитоплазми. Цитозоль виконує роль буфера, оскільки забезпечує підтримку сталого значення рН (близько 

6,8), що є необхідним для нормального перебігу ферментативних реакцій у клітині. Саме в цитозолі здійснюються реак-

ції проміжного обміну – комплекс хімічних реакцій, за допомогою яких клітина розщеплює одні малі органічні моле-

кули й синтезує інші, які відіграють роль попередників макромолекул. Також у цитозолі відбувається гліколіз і біосин-

тез білків "хатнього господарства". 

 

Включення є непостійними структурами цитоплазми.  

За хімічною природою включення можуть бути: білковими (наприклад, алейронові зерна в рослинних клітинах), 

вуглеводними (крохмальні зерна в клітинах рослин чи глікогенові включення в клітинах тварин), ліпідними (жирові 

краплини в цитоплазмі деяких клітин), терпеноїдної природи (включення ефірних олій, смол, каучуку в клітинах ряду 

рослин), глікозидами, алкалоїдами, мінеральними (наприклад, кристали оксалату кальцію або карбонату кальцію в 

клітинах деяких рослин).  

 

За функціональним призначенням включення можуть бути: трофічними, секреторними, екскреторними, піг-

ментними, захисними.  
 



 19 

 

 

 

 

 
Препарат 1. Жирові включення у гепатоцитах печінки аксолотля 

(фіксація осмієм, забарвлення сафраніном; об.×40, ок.×10): 

1) ліпідні краплини; 2) ядро; 3) цитоплазма; 4) плазмолема. 

ЛІПІДНІ ТРОФІЧНІ ВКЛЮЧЕННЯ. 

 

Slide 1. Fat inclusions in axolotl liver hepatocytes (osmium fixation, 

safranin staining, vol. × 40, approx. × 10): 1) lipid droplets, 2) 

nucleus, 3) cytoplasm 4) plasma membrane.  

Fat trophic inclusions. 

 

Препарат 2. Глікоген у гепатоцитах печінки аксолотля (забарвлення 

за методом Беста; об.×40, ок.×10): 1) гранули глікогену; 2) ядро; 

3) цитоплазма; 4) плазмолема. 

ВУГЛЕВОДНІ ТРОФІЧНІ ВКЛЮЧЕННЯ. 

 

Slide 2. Glycogen in hepatocytes of axolotl liver tissue (staining with 

Best’s carmine, vol. × 40, approx. × 10): 1) glycogen granules, 2) 

nucleus, 3) cytoplasm  4) plasma membrane. 

Carbohydrate trophic inclusions. 

 
 



 20 

 

 

 

 

 
Препарат 3. Секреторні гранули у клітинах Лейдіга шкіри аксо-

лотля (забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10): 

1) ядра епітеліальних клітин; 2) клітина Лейдіга; 3) білкові гранули 

у цитоплазмі клітин Лейдіга; 4) ядро; 5) цитоплазма; 

6) плазмолема. БІЛКОВІ СЕКРЕТОРНІ ВКЛЮЧЕННЯ. 

lide 3. Leydig cells secretory granules in the axolotl skin 

(hematoxylin and eosin staining, vol. × 40, approx. × 10): 1) the 

nucleus of epithelial cells, 2) Leydig cells 3) protein granules in the 

Leydig cells cytoplasm  4) nucleus, 5) cytoplasm, 6) plasma mem-

brane. Protein secretory inclusions. 

Препарат 4. Пігментні клітини шкіри пуголовка (незабарвлений 

препарат; об.×40, ок.×10): 1) пігментні включення; 2) ядро; 

3) цитоплазма; 4) плазмолема.  

ПІГМЕНТНІ ВКЛЮЧЕННЯ – МЕЛАНІН (ПОХІДНЕ 

АМІНОКИСЛОТИ ТРИПТОФАНУ). 

Slide 4. Tadpole skin pigment cells  (uncolored product; on. × 40, 

approx. × 10): 1) inclusion pigment, 2) nucleus, 3) cytoplasm 4) plas-

ma membrane. 

Pigment inclusions - melanin (a derivative of tryptophan amino acid). 

 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА______________________ 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: ЦИТОСКЕЛЕТ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР 

THEME: CYTOSKELETON. CENTRIOLES  
 

Цитоскелет – це опорно-рухова система клітини. Основними функціями цитоскелету є підтримка форми клітини та 

забезпечення переміщення як клітини в цілому, так і внутрішньоклітинних компонентів всередині клітини. Цитоскелет 

складається з трьох основних компонентів: мікрофіламентів, мікротрубочок та проміжних філаментів.  

 

Мікрофіламенти – це довгі нитчасті утвори діаметром 7 нм. Розташовані скрізь у клітині, але особливо багато їх у 

периферичному шарі цитоплазми клітини, під плазмолемою. Побудовані з білка актину. Мають +- і –-кінці, тому здат-

ні до тредмілінгу – переміщення за разунок збирання на +-кінці і розбирання на –-кінці. Основними функціями мікро-

філаментів є: 1) участь в гель-золь-переходах цитозолю; 2) участь в підтриманні форми клітини; 3) утворення мікрово-

рсинок; 4) входять до складу адгезивного міжклітинного контакту; 5) участь в переміщенні внутрішньоклітинних ком-

понентів: а) за рахунок зборки-розборки (тредмілінгу); б) за рахунок транспорту по них, як по рейках; 6) утворення 

псевдоподій; 7) формування скоротливого кільця при цитотомії (поділі цитоплазми) в ході мітозу тваринної клітини; 

8) забезпечення скорочення м’язових клітин (разом з міозином).  

 

Мікротрубочки – це довгі трубчасті утворення діаметром приблизно 25 нм і товщиною стінки приблизно 5 нм. В 

цитоплазмі інтерфазної клітини мікротрубочки, як правило, радіально розходяться від клітинного центра, розміщеного 

поблизу ядра. Деяка кількість мікротрубочок не зв’язана з клітинним центром і лежить вільно в цитоплазмі. Мікротру-

бочки складаються з білка тубуліну. Одна молекула α-тубуліну і одна молекула β-тубуліну об’єднуються в димер. 

Тубулінові димери об’єднуються один з одним “голова в хвіст” і формують протофібрилу. 13 таких протофібрил ви-

шиковуються по колу і формують стінку мікротрубочки. Мають +- і –-кінці, тому здатні до тредмілінгу – переміщення 

за разунок збирання на +-кінці і розбирання на –-кінці. Основними функціями мікротрубочок є: 1) участь в гель-золь-

переходах цитозолю; 2) участь в підтриманні форми клітини; 3) участь в переміщенні внутрішньоклітинних компонен-

тів: а) за рахунок зборки-розборки (тредмілінгу); б) за рахунок транспорту по них, як по рейках; 4) закріплення органел 

та інших внутрішньоклітинних структур в певних місцях клітини; 5) входять до складу центріолей; 6) утворення війок 

та джгутиків; 7) утворення веретена поділу в ході мітозу.  
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Проміжні філаменти – це довгі нитчасті утворення діаметром близько 10 нм. Вони в різних напрямках пронизу-

ють цитоплазму. Можуть формувати так звану термінальну сітку по периферії клітини і “корзинку” навколо ядра. Ос-

новною функцією проміжних філаментів є механічна, каркасна функція. Проміжні філаменти входять до складу дес-

мосом та напівдесмосом – механічних міжклітинних контактів. Крім того, проміжні філаменти формують ядерну ламі-

ну. Проміжні філаменти в клітинах різних тканин тваринного організму складаються з різних білків: кератину (в клі-

тинах епітеліальної тканини), віментину (в клітинах сполучної тканини), десміну (в клітинах м’язової тканини), гліа-

льного фібрилярного кислого білка (в клітинах нейроглії), білка нейрофіламентів (у нейронах).  

 

Центріолі мають циліндричну форму діаметром приблизно 0,15 мкм і висотою 0,3-0,5 мкм. Стінка центріолярного 

циліндра побудована з дев’яти груп по три мікротрубочки (називаються триплетами), розташованих по периферії і за-

нурених у навколоцентріолярний матрикс. Кожен триплет містить А-, В- і С-мікротрубочку. Всередині центріолі мік-

ротрубочок немає. Тому формула центріолі – 9×3+0. Всередині проксимальної частини центріолі є центральна втулка 

зі шпицями. На поверхні центріолі можуть бути шпори, сателіти з голівками, або фібрилярне гало. У клітині зазвичай 

дві центріолі, розташовані перпендикулярно одна до одної (диплосома, клітинний центр). Сателіти з голівками є 

центрами організації мікротрубочок в інтерфазі. 

  

Війки та джгутики є органами руху деяких клітин. Вони складаються з аксонеми, одягнутої плазматичною мем-

браною. В основі кожної війки та кожного джгутика лежить базальне тільце. Базальне тільце дуже подібне за будовою 

до центріолі і, мабуть, з неї утворюється; його формула – 9×3+0. Аксонема війки чи джгутика складається з дев’яти 

груп по дві мікротрубочки (називаються дуплетами). В складі кожного дуплета – А- і В-мікротрубочка. Всередині зна-

ходиться ще дві мукротрубочки. Тому формула аксонеми війки та джгутика – 9×2+2. Рух війки та джгутика забезпечу-

ється білком динеїном, який входить до складу ручок дуплетів.  
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Препарат 1. Нейрофібрили у нейроцитах спинного мозку щура 

(імпрегнація азотнокислим сріблом за Рамон-і-Кахалем; об.×40, 

ок.×10): 1) перикаріон; 2) відростки; 3) цитоплазма; 4) плазмолема; 

5) ядро; 6) ядерце; 7) нейрофібрили. 

 

Slide1. Neurofibrilles of the rat spinal cord (silver nitrate 

impregnation by Ramon and Cajal, vol. × 40, approx. × 10): 1) so-

ma , 2) processes, 3) cytoplasm 4) plasma membrane; 5) nucleus, 6) 

nucleolus, 7) neurofibrilles. 

 

 

Препарат 2. Ультраструктура аксонеми війок та джгутиків (елект-

ронограма): 1) плазмолема; 2) центральна пара мікротрубочок; 

3) периферичні дуплети мікротрубочок; 4) субфібрила А; 

5) субфібрила В; 6) динеїнові ручки. 

 
Slide 2. Axoneme of cilia and flagella ultrastructure (electron micro-

scope image): 1) plasma membrane; 2) the central pair of 

microtubules, 3) peripheral doublet of microtubules; 4) A-tubule; 5) 

B-tubule; 6) dynein arms. 
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Препарат 3. Клітинний центр у зиготі кінської аскариди під час 

поділів (забарвлення залізним гематоксиліном; об.×90, ок.×10): 

1) оболонка запліднення; 2) перивітеліновий простір; 

3) плазмолема зиготи; 4) цитоплазма зиготи; 5) хромосоми; 

6) центріолі; 7) веретено поділу. 

 

 

Slide 3. The horse ascaris zygote cell center during divisions (iron 

hematoxylin staining; vol. × 90, approx. × 10): 1) fertilization cover, 

2) perivitelline space, 3) zygote plasma membrane; 4) zygote 

cytoplasm; 5) chromosome 6) centrioles, 7) spindle. 

 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: ЯДРО. ТРАНСКРИПЦІЯ 

Theme: NUCLEUS.  TRANSCRIPTION 
 

Основні компоненти ядра:  

• ядерна оболонка (каріолема, поверхневий апарат ядра): зовнішня ядерна мембрана, внутрішня ядерна мембрана, перинук-

леарний простір, ядерна ламіна, ядерно-поровий комплекс; 

• каріоплазма; 

• ядерний матрикс (ядерний скелет); 

• хроматин, хромосоми; 

• ядерце, рибонуклеопротеїдні (РНП) комплекси. 

Співвідношення об'ємів ядра і клітини називається ядерно-цитоплазматичним співвідношенням.  

Ядерна оболонка (каріолема, поверхневий апарат ядра) складається з зовнішньої ядерної мембрани і внутрішньої ядер-

ної мембрани, розділених перинуклеарним простором (люменом), який має ширину 20–60 нм і становить єдине ціле з порож-

нинами гранулярної ендоплазматичної сітки. До всієї внутрішньої поверхні ядерної оболонки прилягає (за виключенням діля-

нок пор) ядерна ламіна – волокнисто-сітчаста структура, яка забезпечує структурну підтримку ядра. Ядерна ламіна складається 

зі споріднених білків ламінів. Більшість клітин ссавців містить чотири різні ламіни – A, B1, B2 і C. Ядерна оболонка містить та-

кож ядерні пори (ядерно-поровий комплек, ЯПК) діаметром 60–100 нм, які об'єднують дві ядерні мембрани й забезпечують 

процеси транспорту між ядром і цитоплазмою. Пори в ядерній оболонці організовані за участю спеціальних білків із загальною 

назвою нуклеопорини. Для ядерної пори характерна симетрія восьмого порядку (октагональна) – більшість білків у її складі 

представлені в кількості, кратній восьми. Ядерна пора є досить лабільною структурою, яка у відповідь на різні стимули може 

змінювати свій радіус і, можливо, провідність. Через ядерно-поровий комплекс відбувається обмін речовинами між ядром і ци-

топлазмою.  

Ядерно-цитоплазматичний транспорт можна поділити на пасивний і активний. Пасивний транспорт відбувається за ра-

хунок дифузії речовин через пори. Дифундувати через заповнені водою канали в ЯПК можуть іони, малі метаболіти і глобулярні 

білки до 60 кДа. Активний транспорт великих субстратів – специфічний процес, який потребує енергетичних витрат. В актив-

ному транспорті макромолекул через ЯПК беруть участь спеціальні білки транспортини, які формують транспортний комплекс і 

забезпечують специфічність транспорту. Відповідно до їхньої ролі в транспорті їх ще поділяють на експортини (транспорт у на-

прямку: ядроцитоплазма) та імпортини (транспорт у напрямку: цитоплазма ядро). 
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Каріоплазма або ядерний сік, у вигляді безструктурної маси оточує хроматин і ядерця.  

Ядерний скелет – каркасна внутрішньоядерна система, яка слугує для механічного об’єднання всіх ядерних компонентів. 

Сюди входять три відмінні структурні компоненти: периферична ядерна ламіна з поровими комплексами, внутрішньоядерна 

фібрилярно-гранулярна сітка і залишкові ядерця. Іноді ядерним матриксом називають тільки внутрішньоядерну сітку. 

Хроматин ядра може виявлятися як тонкі волокна світлішого (диспергованого) еухроматину або як грудки більш щільно 

упакованого (конденсованого) гетерохроматину.  

Еухроматин є функціонально активним хроматином, а гетерохроматин є функціонально неактивним хроматином. Функція 

хроматину – збереження, передача та реалізація генетичної інформації. З цією метою відбуваються такі процеси: реплікація 

ДНК, репарація ДНК, транскрипція та дозрівання всіх видів РНК.  

Реплікація ДНК – це подвоєння всіх молекул ДНК, яке відбувається в S-періоді інтерфази перед кожним поділом клітини. 

Реплікація ДНК здійснюється групою білків, основними з яких є ДНК-полімерази.  

Репарацією ДНК називаються процеси відновлення структури ДНК після її пошкодження.  

Транскрипція – це процес переносу генетичної інформації з ДНК на РНК. Існує 6 різновидів РНК: гетероядерна РНК (гяР-

НК), інформаційна РНК (іРНК), транспортна РНК (тРНК), рибосомальна РНК (рРНК), мала ядерна РНК (мяРНК), мала ядерцева 

РНК. Транскрипція РНК здійснюється РНК-полімеразами; РНК-полімераза І синтезує рРНК, РНК-полімераза ІІ синтезує іРНК, 

РНК-полімераза ІІІ синтезує тРНК і 5S рРНК.  

Ядерце (лат. nucleolus) – щільне тільце всередині ядра більшості клітин еукаріотів, не оточене мембраною. Воно є місцем 

синтезу рибосомних РНК і формування субодиниць рибосом. Ядерце містить три основні морфологічні компоненти: фібри-

лярний центр (тут знаходиться ДНК, яка кодує рРНК), щільний фібрилярний компонент (зона) (новосинтезована рРНК), 

гранулярний компонент (субодиниці рибосом у процесі зборки).  
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Рівні упакування молекули ДНК в складі хромосом 

 

   

Нуклеосомна нитка 

Коротка ділянка 
подвійного ланцюга ДНК 

Фібрила діаметром 30 нм 
(соленоїд) 

Петлі хроматину, приєднанні 
до скеффолд-білків 

Конденсована ділянка 
хромосоми  
(гетерохроматин) 

Ціла мітотична  
хромосома 

РЕЗУЛЬТАТ: Кожна молекула ДНК упакована в 
мітотичну хромосому, яка в 50 000 разів 
коротша,ніж розправлений ланцюг 
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Ознаки синтетичної активності ядра 

 

1. Збільшені розміри ядра. 

2. Чітко помітні та збільшені в розмірах ядерця. 

3. Збільшення кількості ядерних пор. 

4. Збільшення кількості еухроматину (ядро стає більш 

світлим) і зменшення кількості гетерохроматину. 

 

 

 

 Препарат 1. Еритроцити жаби (забарвлення гематоксиліном та ео-

зином; об.×40, ок.×10): 1) плазмолема; 2) цитоплазма; 3) ядро. 

 Ядра клітин з низькою синтетичною активністю. 

 

Slide 1. Frog erythrocytes (hematoxylin and eosin staining; vol. × 40, 

approx. × 10): 1) plasma membrane 2) cytoplasm, 3) nucleus 4) 

heterochromatin. 

The nuclei of cells with low synthetic activity. 
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Препарат 2. Гепатоцити аксолотля (забарвлення гематоксиліном 

та еозином; об.×40, ок.×10): 1) плазмолема; 2) цитоплазма; 3) ядро.  

Ядра клітин з помірною синтетичною активністю. 

 

Slide 2. Axolotl hepatocytes (hematoxylin and eosin staining, vol. × 

40, approx. × 10): 1) plasma membrane  2) cytoplasm, 3) nucleus 4) 

heterochromatin, 5) euhromatin. 

The nuclei of cells with moderate synthetic activity. 

 

Препарат 3. Яйцеклітина жабурниці (забарвлення гематоксиліном та 

еозином; об.×40, ок.×10): 1) плазмолема;  2) цитоплазма; 3) ядро; 

4) подвійне ядерце; 5) еухроматин. 

Ядра клітин з високою синтетичною активністю. 

 

Slide 3. Anodonta ovum (hematoxylin and eosin staining; vol. × 40, 

approx. × 10): 1) plasma membrane 2) cytoplasm, 3) nucleus 4) 

double nucleolus, 5) euhromatyn. 

The nuclei of cells with high synthetic activity. 
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Препарат 4. Електронограма ядра: 1) зовнішня ядерна мембрана; 2) внутрішня ядерна мембрана; 3) перинуклеарний простір; 4) ядерна 

пора; 5) пристінковий гетерохроматин; 6) гетерохроматин; 7) еухроматин; 8) каріоплазма; 9) ядерце.  

 

Slide 4. Electron microscope image  of nucleus: 1) the outer nuclear membrane, 2) the inner nuclear membrane, 3) perinuclear space, 4) 

nuclear pore, 5) wall surface heterochromatin, 6) heterochromatin, 7) euchromatin 8) nucleoplasm 9) nucleolus. 
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Препарат 5. Ампліфіковані ядерця в яйцеклітині жаби (забарвлен-

ня гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10): 1) плазмолема; 

2) цитоплазма; 3) ядро; 4) ампліфіковані ядерця. 

 
Slide 5. Amplified frog egg nucleolus (hematoxylin and eosin 

staining, vol. × 40, approx. × 10): 1) plasma membrane 2) 

cytoplasm, 3) nucleus 4) amplified nucleolus. 

 

Препарат 6. Політенні хромосоми в ядрах клітин слинних залоз ли-

чинок комах (забарвлення ацетокарміном; об.×90, ок.×10): 1) кільця 

Бальбіані (пуфи); 2) світлі диски; 3) темні диски.  

 
Slide 6. Polytene chromosomes in nuclei of salivary glands cells of the 

insect larvae (acetocarmine staining, vol. × 90, approx. × 10): 1) 

Balbiani rings (puffs), 2) light discs, 3) dark discs. 

 

 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: ЕНДОПЛАЗМАТИЧНА СІТКА. АПАРАТ ГОЛЬДЖІ 

Theme:  ENDOPLASMIC  RETICULUM. GOLGI  COMPLEX 
 

 

Ендоплазматична сітка (ЕПС, ендоплазматичний ретикулум, ЕР) є типовою органелою всіх еукаріотичних органі-

змів. Ця органела має одну мембрану. При цьому мембрана утворює безперервну поверхню, що оточує єдиний внут-

рішній простір органели. Порожнина ЕПС може займати до 10 % загального об'єму клітини. ЕПС – це набір витягну-

тих і сплощених цистерн, що оточують ядро й зливаються з його зовнішньою мембраною. 

 

Ендоплазматична сітка буває двох різновидів, які зазвичай розглядають як дві окремі органели: гранулярна або 

гладенька   ЕПС (глЕПС) і гранулярна або шорстка ЕПС (грЕПС), що містить на своїй поверхні рибосоми. Крім 

того, в складі гранулярної ЕПС виділяють ще проміжний ретикулум, який за своїми властивостями подібний до грану-

лярного, але не містить на своїй поверхні рибосом. Саме від нього відокремлюються мембранні мікропухирці, що пе-

реносять мембранний і глікопротеїдний матеріал до апарату Гольджі.  
 

Основна функція гранулярної ЕПС – це синтез та перші етапи модифікації білків "на експорт" (тобто, білків, які бу-

дуть виведені з клітини і функціонуватимуть поза її межами), частини мембранних білків і білків-ферментів лізосом.  

 

Функції агранулярнрої ЕПС: 1) синтез ліпідів та вуглеводів, 2) участь у синтезі стероїдних гормонів, 3) депонування 

іонів Са2+, 4) участь в процесах детоксикації.  
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Препарат 1. Тигроїд у нервових клітинах спинного мозку (забарв-

лення за методом Ніссля; об.×40, ок.×10): 1) цитоплазма; 

2) плазмолема; 3) ядро; 4) ядерце; 5) тигроїд (цистерни грЕПС); 

6) перикаріон; 7) відростки.  

 

Slide 1. Nissl substance (Tyhroyid) in the  nerve cells of spinal cord 

(dye according to  Nissl, vol. × 40, approx. × 10): 1) cytoplasm, 2) 

plasma membrane 3) nucleus 4)  nucleolus, 5) Nissl bodies ( gr 

EPR), 6) soma, 7) processes. 

 

Препарат 2. Електронограма та схема будови гранулярної ендопла-

зматичної сітки: 1) мембрани гранулярної ендоплазматичної сітки; 

2) рибосоми; 3) порожнини цистерн гранулярної ендоплазматичної 

сітки.  

 

Slide 2. Granular endoplasmic reticulum - electron structure and 

scheme: 1) granular endoplasmic  reticulum membranes, 2) 

ribosomes, 3) cavity tubules of  granular endoplasmic reticulum.  
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Апарат Гольджі (або комплекс Гольджі) розташова-

ний біля клітинного центру та ядра. Він є стопкою цис-

терн, проміжки між якими менші за товщину цистерн.  

Часто апарат Гольджі має форму кубка, зовнішнім бо-

ком якого є цис-полюс (повернутий до ядра, тобто, до 

центра клітини), а з внутрішнього боку міститься транс-

полюс (повернутий до поверхні клітини).  

 

Апарат Гольджі складається з трьох функціональних 

компартментів: цис-компартмента, проміжного ком-

партмента, транс-компартмента. Також окремим 

функціональним компартментом постає транс-сітка Го-

льджі – трубчастий ретикулум, розташований біля транс-

полюса апарату Гольджі.  

 

Функції апарату Гольджі: модифікація глікопротеїдів та 

інших сполук, що надійшли від ендоплазматичної сітки; 

сортування білків та інших сполук; утворення первинних 

лізосом.  
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Тривимірна структура комплексу Гольджі:  

1) цис-поверхня; 2) транс-поверхня; 3) внутріш-

ній компартмент; 4) секреторний пухирець; 5) 

пухирці комплексу Гольджі. 
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Препарат 2. Комплекс Гольджі у нервових клітинах спинномозко-

вого ганглію (забарвлення осмієвою кислотою; об.×40, ок.×10): 

1) перикаріон; 2) цитоплазма; 3) плазмолема; 4) ядро; 5) діктіосоми 

комплексу Гольджі.  

 

Slide 1. Golgi complex in spinal ganglia nerve cells  (osmium acid; 

vol. × 40, approx. × 10): 1) soma 2) cytoplasm, 3) plasma membrane 

4) nucleus, 5) dictyosome of Golgi complex. 

 

Препарат 3. Електронограма апарату Гольджі: 1) цис-полюс; 

2) транс-полюс; 3) цис-компартмент; 4) проміжний компартмент; 

5) транс-компартмент; 6) ядро клітини.  

 

 

Slide 2. Electron microscope image Golgi apparatus: 1) cis-pole, 2) 

trans pole, 3) cis compartment 4)  intermediate compartment, 5) 

trans compartment, 6) nucleus. 

 

 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: ЛІЗОСОМИ ТА ПЕРОКСИСОМИ  

Theme: LYSOSOMES and PEROXISOMES 
 

Лізосоми – це одномембранні органели, які мають вигляд невеликих мембранних везикул, що наповнені гідролітичними фе-

рментами. Понад 40 ферментів лізосом (це різноманітні нуклеази, протеази, глікозидази, ліпази, фосфатази, сульфатази, фосфо-

ліпази тощо) належать до групи кислих гідролаз, які є найактивнішими при рН 5,0. Маркером лізосом є фермент кисла фосфата-

за.  

Лізосоми забезпечують внутрішньоклітинне травлення та процеси аутофагії.  

За класифікацією Де Дюва (1971) лізосоми можна поділити на три головні підгрупи: прелізосоми (фагосоми) (містять мате-

ріал для перетравлення), первинні власне лізосоми (містять гідролітичні ферменти), вторинні власне лізосоми (утворюються в 

результаті злиття прелізосом з первинними лізосомами, здійснюють активне розщеплення речовин) та постлізосоми (містять 

неперетравлені рештки, утворюються з вторинних лізосом).  

З патологією функції лізосом пов'язані спадкові хвороби, що отримали назву хвороб накопичення, або лізосомні хвороби. 

Вони є наслідками первинних генних мутацій і проявляються недостатністю чи повною відсутністю певного ферменту або син-

тезом білкових молекул із зниженою біокаталітичною активністю. Це призводить до накопичення в клітині неперетравлених 

речовин.  

 

Пероксисоми – це невеликі округлі одномембранні органели діаметром до 0,5 мкм. Характерною особливістю пероксисом є 

наявність нуклеоїда – електроннощільної кристалоїдної структури всередині органели (складається з ферменту уратоксидази й 

трубчастих структур). Маркером пероксисом є фермент каталаза.  

Функції пероксисом: 1) окислення різних субстратів з участю кисню (див. схему нижче); 2) участь в процесах детоксикації; 

3) участь у гліоксилатному циклі у рослин (серії реакцій, що забезпечують перетворення жирів на цукри; такий спеціалізований 

тип пероксисом носить назву гліоксисоми); 4) участь у фотодиханні (виправлення помилки фермента РуБісКо, що відповідаль-

ний за фіксацію СО2. Іноді цей фермент помилково приєднує О2 замість СО2. Виправляється помилка в результаті серії реакцій, 

що відбуваються у хлоропласті, мітохондрії та пероксисомі, які знаходяться у функціональній взаємодії (так звана "тріада")). 

Схема окислення субстратів у пероксисомах:  

RH + O2 → R + Н2О2      (реакцію каталізують оксидази) 

R'H2 + Н2О2 → R' + 2Н2О      (реакцію каталізують пероксидази) 

Н2О2 → 2Н2О + O2      (реакцію каталізує каталаза) 
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Препарат 1. Накопичення барвника у гістіоцитах пухкої сполучної 

тканини (трипановий синій, галуновий кармін; об.×40, ок.×10): 

1) ядро; 2) плазмолема; 3) цитоплазма; 4) лізосоми.  

 

 

Slide 1. Dye accumulation in the histiocytes of loose connective 

tissue (trypane blue, aluminous carmine, vol. × 40, approx. × 10): 1) 

nucleus, 2) plasma membrane 3) cytoplasm 4) lysosomes. 

 

Препарат 2. Накопичення барвника в епітеліоцитах канальців нирки 

(трипановий синій, галуновий кармін; об.×40, ок.×10): 1) епітеліоцит; 

2) базальна мембрана; 3) просвіт канальця; 4) ядро; 5) цитоплазма; 

6) плазмолема; 7) лізосоми. 

 

Slide 2. Dye accumulation in the kidney tubule epithelial cells 

(trypane blue, aluminous carmine, vol. × 40, approx. × 10): 1) 

epithelial cells, 2) the basal membrane 3) lumen of the tubule 4)  

nucleus, 5) cytoplasm, 6) plasma membrane; 7) lysosomes. 
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Препарат 3. Електронограма лізосом: 1) фагосоми; 2) первинні 

лізосоми; 3) вторинні лізосоми; 4) залишкові тільця.  

 

Slide 3.  Electron microscope image of  lysosomes: 1) fagosome, 2) 

primary lysosomes 3) secondary lysosomes 4) residual cells. 

 

 

Препарат 4. Електронограма пероксисоми: 1) мембрана пероксисо-

ми; 2) нуклеоїд.  

 

Slide 4. Electron microscope image of  peroxisome: 1) peroxysome 

membrane 2) nucleoid. 

 

 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: МІТОХОНДРІЇ ТА ПЛАСТИДИ 

Theme: MITOCHONDRIA and PLASTIDS.  

 
 

Мітохондрії – це двомембранні органели еукаріотичних клітин. Складаються із зовнішньої мітохондріальної мем-

брани, міжмембранного простору (зовнішньої мітохондріальної камери), внутрішньої мітохондріальної мембрани і ма-

триксу мітохондрії (внутрішньої мітохондріальної камери). Внутрішня мітохондріальна мембрана формує вирости 

всередину – кристи (див. схему на стор. 42).  

Основна функція мітохондрій – це синтез АТФ. В мітохондріях відбуваються реакції циклу Кребса та окисне фос-

форилювання, в результаті яких органічні сполуки розпадаються за участю О2 до СО2 та Н2О, а енергія запасається у 

вигляді АТФ (див. схему на стор. 43).  

 

Пластиди – двомембранні органели рослинних клітин. Розрізняють пропластиди, лейкопласти, хлоропласти, хро-

мопласти, амілопласти, які можуть перетворюватись один в одного (див. схему).  

 

Хлоропласти складаються з зовнішньої мембрани, міжмембранного простору, внутрішньої мембрани, строми, 

мембрани та внутрішнього простору тилакоїдів (див. схему на стор. 44). Розрізняють тилакоїди строми та тилакоїди 

гран; грани є групою тилакоїдів, які утворюють щільні стопки. Основна функція хлоропластів – фотосинтез, тобто, си-

нтез глюкози із СО2 та Н2О з виділенням О2 за рахунок сонячної енергії.  

 

В матриксі мітохондрій та хлоропластів міститься власна ДНК та рибосоми прокаріотичного типу. Нові мітохондрії 

утворюються шляхом поділу попередніх. Тому основною гіпотезою еволюційного походження мітохондрій та хлоро-

пластів є ендосимбіотична.  
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Матрикс 

Зовнішня 

мембрана 

Внутрішня 

мембрана 

Міжмембран-

ний простір 

мембрана 

 

Електронограма та схема будови мітохондрії.  
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ГЛІКОЛІЗ 

ЦИКЛ КРЕБСА 

ДИХАЛЬНИЙ 
ЛАНЦЮГ 

 

ГЛІКОЛІЗ 

ЦИКЛ КРЕБСА 

ДИХАЛЬНИЙ 
ЛАНЦЮГ 

Міжмембранний 
простір 

Цитоплазма 

Внутрішня 
мітохондріальна  
мембрана 

Зовнішня 
мітохондріальна  

мембрана 

Клітинна 
мембрана 

глюкоза 

Матрикс 

НАДН+Н
+
 

НАД
+
 

НАД
+
 

НАДН+Н
+
+СО2 

НАДН+Н
+
+СО2 

НАД
+
 

НАДН+Н
+
 

НАД
+
 

фумарат 

малат 

оксало-
ацетат 

цитрат 

α-кето-
глутарат 

СоА 

сукциніл- 

ФАДН2 

ФАД 

цис-
аконітат 

ізоцитрат 

сукцинат 
ГТФ ГДФ 

  +Ф 

цит.С 

АТФ 

АДФ 
+Ф 

АТФ-синтетаза 

глюкоза 

2 піру- 
вата 

2 ацетил 
СоА 

Н
+
 

2Н
+
 

2Н
+
 

Н2О  

2Н
+
 

СоА 

 
 

СХЕМА ОКИСНЕННЯ ТА ФОСФОРИЛЮВАННЯ У МІТОХОНДРІЯХ  
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Препарат 1. Мітохондрії в епітеліальних клітинах кишечника ас-

кариди (забарвлення за Альтманом; об.×90, ок.×10): 1) цитоплазма; 

2) плазмолема; 3) ядро; 4) мітохондрії; 5) жирові включення; 

6) кутикула; 7) базальна мембрана. 

 

Slide 1. Mitochondria in the epithelial cells of ascaris intestinal  

( Altman staining, vol. × 90, approx. × 10): 1) cytoplasm, 2) plasma 

membrane 3) nucleus 4) mitochondria, 5) fat inclusions 6) cuticle;  

7) basement membrane. 

 

Препарат 2. Мітохондрії у клітинах канальців нирки щура (забарв-

лення за Альтманом; об.×90, ок.×10): 1) цитоплазма; 2) плазмолема; 

3) ядро; 4) мітохондрії; 5) просвіт канальця; 6) базальна мембрана. 

 

 

Slide 2. Mitochondria in rat kidney tubules cells ( Altman staining , 

vol. × 90 approx. × 10): 1) cytoplasm, 2) plasma membrane 3) nucleus 

4)  mitochondria, 5) tubule lumen, 6) basal membrane. 
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Препарат 3. Електронограма мітохондрії: 1) зовнішня мітохондрі-

альна мембрана; 2) міжмембранний простір (зовнішня мітохондрі-

альна камера); 3) внутрішня мітохондріальна мембрана; 4) кристи; 

5) матрикс мітохондрії; 6) цитоплазма.  

 

Slide 3. Electron microscope image of mitochondria: 1) outer 

mitochondrial membrane, 2) intermembrane space (outer 

mitochondrial chamber), 3) the inner mitochondrial membrane 4) 

cristae 5) mitochondria matrix, 6) cytoplasm 

Препарат 4. Електронограма фрагменту кристи мітохондрії: 1)  кри-

сти; 2) матрикс мітохондрії; 6) АТФ-сома.  

 

Slide 4. Electron microscope image of crystae fragment 

mitochondria: 1) cristae; 2) mitochondria matrix; 3) ATP-soma. 

 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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Лабораторне заняття  

 

Тема: КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. ПОДІЛ КЛІТИНИ (МІТОЗ, АМІТОЗ) 

Theme: CELL CYCLE. MITOSIS and AMITOSIS   

 
 

Клітинний цикл поділяється на інтерфазу та поділ клітини (найчастіше, мітоз).  

 

Інтерфаза складається з пресинтетичного періоду (G1-періоду) (відбувається відновлення розмірів клітини після поперед-

нього мітозу, підготовка до синтетичного періоду), синтетичного періоду (S-періоду) (відбувається подвоєння ДНК та центрі-

олей) і постсинтетичного періоду (G2-періоду) (відбувається підготовка клітини до мітотичного поділу). Під час G1-періоду 

існує так звана точка рестрикції, коли клітина "вирішує" ділитись їй далі чи припиняти поділи. Клітини, які тимчасово або наза-

вжди припиняють поділи, переходять у G0-період, який по-суті є різновидом G1-періоду. Регуляція переходу з однієї стадії клі-

тинного циклу до наступної здійснюється циклінами та циклін-залежними кіназами.  

 

Мітоз складається з профази, метафази, анафази і телофази. Іноді між профазою та метафазою виділяють прометафазу; та-

кож іноді телофази, коли відбувається поділ цитоплазми виділяють як цитокінез (цитотомію).  

 

У профазі відбувається конденсація хромосом, розпад ядерної оболонки, починається формування веретена поділу.  

 

У метафазі закінчується формування веретена поділу, а хромосоми вишиковуються в екваторіальній площині.  

 

У анафазі відбувається розходження хромосом.  

 

У телофазі відбувається деконденсація хромосом, відновлення ядерної оболонки, поділ цитоплазми клітини (цитокінез).  

 

Цитокінез у тваринних клітин відбувається шляхом формування актино-міозинового скоротливого кільця, яке перетягує клі-

тину на дві дочірніх. А у рослинних клітин в екваторіальній площині вишиковуються цистерни апарату Гольджі з матеріалом 

для нової клітинної стінки, зливаючись між собою та з плазмолемою ці цистерни перегороджують клітину на дві дочірні.  
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Стадії мітозу рослинної клітини 
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 інтерфаза профаза метафаза 

телофаза анафаза 
 

Препарат 1. Мітоз у клітинах корінця цибулі (забарвлення залізним гематоксиліном; об.×40, ок.×10): 1) клітинна оболонка; 2) цитоплазма; 

3) ядро; 4) ядерна оболонка; 5) хромосоми; 6) веретено поділу. 

 

Slide 1. Mitosis in onion root cells (iron hematoxylin staining, vol. × 40, approx. × 10): 1) cell membrane, 2) cytoplasm, 3) nucleus 4)  nuclear 

envelope, 5) chromosome 6) spindle. 
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Препарат 3. Амітоз у клітинах епітелію сечового міхура миші (забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10): 1) клітина на ста-

дії інтерфази; 2) ядро, що ділиться; 3) клітина, що ділиться; 4) дочірні клітини. 

 

Slide 3 Amitosis  in the mouse bladder epithelial cells (hematoxylin and eosin staining, vol. × 40, approx. × 10): 1) interphase cell, 2) dividing 

nucleus, 3) dividing cell, 4) the daughter cells. 
 

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА___________________ 
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МОДУЛІ З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ЦИТОЛОГІЯ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОЦІНКИ НИЖЧЕ МІНІМАЛЬНОГО ПОРОГОВОГО РІВНЯ  

 

 

 

ЗМІСТ МОДУЛЯ 

 

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ  

максимальна/мінімальна 

МОДУЛЬ 1 

 

Еволюція клітини  

Історія розвитку уявлень про будову клітини 

Клітинна теорія  

Відмінності будови клітин: про- та еукаріот, рос-

лин та тварин 

Методи дослідження цитології 

Поверхневий апарат клітини 

Цитозоль 

Включення 

Цитоскелет 

30/15 балів, з них 

       балів - лабораторні заняття,  

       балів - контрольна робота 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Ядро 

Вакуолярна система клітини 

Пероксисоми 

Мітохондрії 

Клітинний цикл 

Поділ клітини 

30/15 балів, з них 

       балів - лабораторні заняття,  

       балів - контрольна робота 

ІСПИТ 

(письмовий, 

тестові пи-

тання) 

Всі теми модулів  

Наскрізні питання з курсу 

 

40/20 балів 
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ДО ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ   НЕ ДОДАЮТЬСЯ. 
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МОДУЛЬ 1 
за темами: "Еволюція клітини. Історія розвитку уявлень про будову клітини. Клітинна теорія. 
Відмінності будови клітин: про- та еукаріот, рослин та тварин. Методи дослідження цитології. 
Поверхневий апарат клітини. Цитозоль. Включення. Цитоскелет." 

 

 

Дайте розгорнуту відповідь: 
 

Розділ "Еволюція клітини" 

1. Які характеристики живої системи відомі? Відповідь проілюструйте прикладами. 

2. Сучасне поняття про живу систему. 

3. Що вважають елементарною живою системою? Чому?  

4. Чи можна вважати елементарною живою системою хлоропласт? Чому?  

5. Чи можна вважати елементарною живою системою мітохондрію? Чому?  

6. Чи всі характеристики живої системи притаманні хлоропласту? Відповідь поясніть. 

7. Чи всі характеристики живої системи притаманні мітохондрії? Відповідь поясніть. 

8. Які характеристики живої системи притаманні клітині? Відповідь поясніть. 

9. Гіпотези походження життя. 

10. Походження прокаріотів. 

11. Походження еукаріотів. 

12. Теорії виникнення клітин сучасного еукаріотичного типу. 

13. Теорії виникнення мітохондрій. 

14. Теорії виникнення хлоропластів. 

15. Теорія ендосимбіозу. 

16. Теорії виникнення ядра. 

17. Формування різноманіття внутрішніх мембран еукаріотичної клітини. 

18. Збільшення числа спеціалізованих клітин та вдосконалення методів координації їх активності, як передумова еволюції вищих 

тварин. 

 

Розділ "Відмінності між різними типами клітин" 

1. Перерахуйте головні відмінності прокарітичних клітин від еукаріотичних. 

2. Які спільні ознаки в організації про- та еукаріот? 
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3. Порівняйте рослинну та тваринну клітину.  

4. Які спільні ознаки мають рослинна і тваринна клітина?  

5. Чим відрізняються рослинна і тваринна клітина?  

6. З чим пов’язане різноманіття форм клітин? Наведіть приклади зв’язку форми клітини з її функцією. 

7. Якої форми бувають клітини? Чим викликана подібна форма? Наведіть 5-6 прикладів. 

 

Розділ "Історія розвитку цитології" 

1. Які етапи можна виділити в історії вивчення клітин? 

2. Внесок в розвиток цитології Р. Гука. 

3. Внесок в розвиток цитології А. Левенгука. 

4. Внесок в розвиток цитології Р. Броуна.  

5. Внесок в розвиток цитології Т. Шванна.  

6. Внесок в розвиток цитології М. Шлейдена.  

7. Внесок в розвиток цитології Р.Вірхова.  

8. Походження поняття «клітина». 

9. Коли були описані основні органели клітини? 

10. Особливості розвитку цитології в кінці ХІХ ст. 

11. З якими методами досліджень пов’язаний бурхливий розвиток цитології та гістології у ХХ ст.? 

12. Назвіть найважливіші проблеми цитології, у вирішені яких пріоритет належить вітчизняним вченим? 

13. Яких вітчизняних вчених  цитологів ви знаєте? 

 

Роділ "Клітинна теорія" 

1. Перерахуйте постулати сучасної клітинної теорії. 

2. Дайте визначення поняття «клітина». 

3. Розшифруйте перший постулат клітинної теорії: «клітина – елементарна одиниця живого». 

4. Що таке тотипотентність? Чому вважають, що всі клітини одного організму є тотипотентними?  

5. Поясніть вислів: «клітини різних організмів гомологічні». 

6. Що таке клітинний клон? 

 

Розділ "Методи цитологічних досліджень" 

1. Перерахуйте елементи оптичної частини мікроскопа. Яке їх призначення?  

2. Перерахуйте елементи механічної частини мікроскопа. Яке їх призначення?  

3. При яких помилках у роботі з мікроскопом поле зору залишається неосвітленим? 
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4. Хід променів у світловому мікроскопі.  

5. Яка різниця між роздільною здатністю та кратністю збільшення мікроскопа? 

6. Чому не доцільне створення світлового мікроскопа з дуже великою кратністю збільшення (наприклад, близько ×10 000)?  

7. Як приготувати тимчасовий препарат? 

8. Що таке вітальні барвники? Які ви знаєте вітальні барвники? 

9. Перерахуйте основні етапи приготування постійного гістологічного препарату. 

10. Як зафіксувати матеріал для цитологічних досліджень? 

11. Що таке фіксація? Які речовини можуть застосовуватися як фіксатори? 

12. З якою метою в процесі виготовлення парафінових зрізів використовується розчинник (бензол, ксилол, толуол)? 

13. Для чого предметні скельця змащують сумішшю білку з гліцерином? Коли це роблять? 

14. Які типи мікротомів ви знаєте? З якою метою вони використовуються? 

15. Що таке кріотом? Для яких цілей він застосовується? 

16. Що таке ультрамікротом? Для яких цілей він застосовується? 

17. Як отримати зрізи тканин для світлової мікроскопії, не заливаючи ці тканини в парафін чи інші пластичні речовини? 

18. Чим відрізняється процес виготовлення препаратів для світлової та електронної трансмісійної мікроскопії? 

19. Що таке процес зневоднення? Для чого він використовується? 

20. Перед забарвленням використовують групу спиртів з концентраціями, що зменшуються. З якою метою? 

21. Які методи фарбування клітин вам відомі? 

22. Які структури у клітині називаються базофільними, оксифільними та нейтрофільними? 

23. До якої групи барвників відносяться гематоксилін та еозин? Які структури в клітині вони забарвлюють?  

24. Якого кольору ядро та цитоплазма еритроцитів жаби при забарвленні їх гематоксиліном та еозином? Чому? 

25. Порівняйте методи цитохімії та імуноцитохімії. 

26. За допомогою яких методів можна визначити локалізацію певного білка в клітині? Відповідь поясніть.  

27. Клітини відрізняються одна від одної різним складом білків (антигенів). Якими методами можна визначити ці відмінності? 

28. Перед дослідником поставлене завдання – виявити структури, що містять ДНК та РНК. Які методи він повинен використати? 

Якими методами можна визначити кількість цих речовин? 

29. Які кількісні методи визначення речовин у клітині вам відомі? 

30. Відомо, що до складу клітин входять різні органічні речовини. Якими відомими вам методами можна виявити їх якісний 

склад? 

31. Відомо, що до складу клітин входять різні органічні речовини. Якими відомими вам методами можна виявити їх кількісний 

склад? 

32. Які методи прижиттєвого дослідження клітин вам відомі? 

33. Яким мікроскопом слід користуватися, щоб вивчити структуру клітинної мембрани товщиною 7-10 нм? Чому?  
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34. Охарактеризуйте можливості просвічуючої (трансмісійної) електронної мікроскопії при дослідженні клітини.  

35. Охарактеризуйте можливості скануючої (растрової) електронної мікроскопії при дослідженні клітини.  

36. Необхідно дослідити структури, розміри яких менше 0,2 мкм, але більше 0,1 мкм. Який метод світлової мікроскопії можна 

використати для дослідження? 

37. Які методи світлової мікроскопії дозволяють побачити структури, дещо менші за роздільну здатність звичайного світлового 

мікроскопа? 

38. Деякі речовини в клітині мають здатність флуоресціювати під дією ультрафіолетових променів. Який мікроскоп можна вико-

ристати для їх досліджень? Чи можливе кількісне дослідження? Що можна зробити, якщо сама речовина не має первинної 

люмінесценції? 

39. Яким кольором світиться хлорофіл при освітленні його ультрафіолетовими променями? Чому? Яким методом світлової мік-

роскопії можна виявити цю його властивість?  

40. Чи впливає на роздільну здатність мікроскопа метод ультрафіолетової мікроскопії? Відповідь поясніть.  

41. Принцип дії поляризаційного мікроскопа. 

42. Охарактеризуйте можливості фазово-контрастної мікроскопії при вивченні клітин.  

43. Чи впливає на роздільну здатність мікроскопа метод фазового контрасту? Відповідь поясніть.  

44. Що дозволяє визначити цитофотометрія? Поясніть принцип методу. 

45. Чим відрізняються еритроцити людини та жаби? Яким мікроскопом найкраще скористатися для визначення різниці між ни-

ми?  

46. Які методи одержання ізольованих органел вам відомі? 

47. Для чого застосовують мікрохірургію? 

48. За допомогою якого методу можна визначити шляхи транспорту речовин у клітині? Відповідь поясніть. 

49. Відомо, що до складу нуклеїнових кислот входять азотисті основи. Які азотисті основи слід позначити для вибіркового вияв-

лення у клітині ДНК та РНК за методом авторадіографії? 

50. Застосування кіно-, фото- та відеотехніки в цитологічних дослідженнях. 

51. Що таке артефакти? 

 

 

Розділ "Поверхневий апарат клітини" 

● Будова біомембран 

1. Опишіть рідинно-мозаїчну модель будови біологічних мембран. 

2. Хімічний склад біомембран. 

3. Класифікація мембранних ліпідів та їх властивості. 

4. Напишіть загальну формулу фосфоліпідів.  
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5. Опишіть способи з’єднання білків із мембранами.  

6. Чим відрізняються інтегральні та поверхневі білки клітинних мембран? 

7. Де в біомембранах розташовані вуглеводи? З якими молекулярними компонентами мембран пов’язані вуглеводи? 

8. Яку роль виконують вуглеводи мембран? 

9. Із чим пов’язана асиметрія біологічних мембран? 

10. У чому полягає суть визначення мембрани, як твердо-каркасно-рідинно-мозаїчної системи? 

11. Які функції біологічних мембран? 

12. Що таке плинність біологічних мембран? 

● Особливості будови плазмолеми 
13. Особливості хімічного складу плазмолеми.  

14. Чим відрізняється плазмолема від ендоплазматичних мембран? 

15. Чим відрізняються мембрани ектоплазматичного типу від мембран ендоплазматичного типу? 

16. Перерахуйте основні функції плазмолеми. 

17. Як залежить жорсткість мембрани від її хімічного складу? 

18. Як зміняться властивості плазмолеми, якщо в ній збільшиться кількість холестеролу? Чому?  

19. Як зміняться властивості плазмолеми, якщо в ній збільшиться кількість фосфоліпідів, до складу яких входять ненасичені жи-

рні кислоти? Чому?  

20. Що таке глікокалікс, де він розташований, чи є він на всіх мембранах, яка його хімічна природа, як він з’єднаний із білками та 

ліпідами плазмолеми? 

21. Що таке підмембранний комплекс? Його будова та функції.  

22. Яку роль відіграє підмембранний комплекс поверхневого апарату? 

● Рецепторні функції плазмолеми 
23. У чому полягають рецепторні функції плазмолеми? 

24. Що таке вторинні посередники (медіатори)? Які вторинні посередники ви знаєте?  

25. Яку хімічну природу та будову має рецептор біологічної мембрани? 

● Транспорт через плазмолему 
26. Чим відрізняється пасивний та активний транспорт через біологічні мембрани? 

27. За допомогою чого відбувається полегшена дифузія через клітинну мембрану? Механізм цього процесу.  

28. Що таке уніпорт, симпорт та антипорт?  

29. Ззовні клітини знаходяться іони, концентрація яких більша у внутрішньому середовищі клітини. Чи можуть вони проникнути 

в клітину? Якщо можуть, то яким чином? Механізм цього процесу. 

30. Перерахуйте іони, вміст яких у цитоплазмі в нормі більший, ніж у навколишньому середовищі?  
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31. Перерахуйте іони, вміст яких у цитоплазмі в нормі менший, ніж у навколишньому середовищі? 

32. Перерахуйте іони, вміст яких у навколишньому середовищі в нормі більший, ніж у цитоплазмі? 

33. Перерахуйте іони, вміст яких у навколишньому середовищі в нормі менший, ніж у цитоплазмі? 

34. Яка відмінність між іонними каналами та іонними насосами?  

35. Чи потрібна енергія для виконання функції іонними каналами? Відповідь обґрунтуйте. 

36. Чи потрібна енергія для виконання функції іонними насосами? Відповідь обґрунтуйте. 

37. Типи ендоцитозу та їхнє фізіологічне значення в організмі. 

38. Біля клітин є грудочка, яка складається з органічних речовин. Чи можливо її надходження в клітину? Механізм цього процесу. 

39. Як відбувається простий ендоцитоз? 

40. Що таке рецептор-опосередкований ендоцитоз? Як він відбувається?  

41. Типи екзоцитозу та їхнє фізіологічне значення в організмі. 

42. Як відбувається регульований екзоцитоз? 

43. Що таке облямовані ямки та яка їх роль у транспорті через плазмолему? 

● Міжклітинні контакти 
44. Які компоненти поверхневого апарату клітини забезпечують його адгезивні властивості? 

45. Яке значення мають білки родини інтегринів, кадгеринів та селектинів? 

46. Охарактеризуйте адгезивний контакт.  

47. Охарактеризуйте фокальний контакт.  

48. На електронограмі ви бачите, що плазматичні мембрани сусідніх клітин утворюють складки. Який тип контакту представле-

ний на електронограмі? Яку функцію він виконує? 

49. Ультраструктура десмосоми. 

50. Яка будова й роль десмосом? 

51. Яка будова й роль напівдесмосом? 

52. Будова та функції щільного контакту.  

53. Яка будова й роль нексусів? 

54. Яка будова й роль щілинних контактів? 

55. Яка будова й роль синапсів?  

56. Яка будова та роль плазмодесм у рослинних клітинах?  

57. Які типи контактів забезпечують перехід органічних молекул із клітини в клітину? 

58. Які молекули можуть переміщуватись з однієї клітини до іншої? Які структури забезпечують їх переміщення? 

59. Як на електронограмі відрізнити десмосому від щільного контакту? 

60. Як на електронограмі відрізнити щільний контакт від простого контакту? 

61. Як на електронограмі відрізнити десмосому від простого контакту? 
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62. Які структури клітини приймають участь в утворенні клітинних агрегатів? 

 

 

Розділ "Цитозоль" 
1. Хімічний склад цитозолю. 

2. Фізико-хімічні властивості цитозолю. 

3. Від чого залежить в’язкість цитозолю? 

4. Які механізми забезпечують переходи золь-гель? 

5. Які метаболічні процеси відбуваються в цитозолі?  

6. Які хімічні реакції відбуваються в цитозолі? 

7. Чи відбуваються в цитозолі реакції проміжного обміну? Наведіть приклади.  

8. Яка функція шаперонів та фолдаз у цитозолі? 

9. Функції цитозолю.  

10. У чому полягає буферна функція цитозолю? 

11. Чим зумовлена гетерогенність цитозолю? 

 

 

Розділ "Включення" 

1. Типи включень за функціональним призначенням.  

2. Охарактеризуйте трофічні включення рослинних клітин. 

3. Охарактеризуйте трофічні включення тваринних клітин. 

4. Що таке секреторні включення? Приклади.  

5. Які включення можуть виконувати захисну функцію? Приклади.  

6. Яка роль пігментних включень? Приклади.  

7. Типи включень за хімічною природою.  

8. Охарактеризуйте жирові включення.  

9. Дайте характеристику білковим включенням. 

10. Дайте характеристику вуглеводним включенням. 

11. Які ви знаєте мінеральні включення?  

12. Які ви знаєте червоні, жовті, коричневі пігментні включення?  

13. Які із включень є маркером старіння клітин?  
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Розділ "Цитоскелет. Центріолі" 

1. Ультраструктурна будова мікротрубочки.  

2. Ультраструктурна будова актинових філаментів. 

3. Ультраструктурна будова мікрофіламентів.  

4. Що таке тредмілінг? 

5. Ультраструктурна будова проміжних філаментів.  

6. Які функції виконують проміжні філаменти?  

7. Як відрізняються за хімічним складом проміжні філаменти в клітинах різних тканин? 

8. Якщо обробили клітину антитілами до тубуліну, де вони будуть локалізовані? Чому?  

9. Якщо обробити клітину антитілами до актину, де вони будуть локалізовані? Чому?  

10. Яким чином мікрофіламенти можуть зумовлювати рух внутрішньоклітинних компонентів? 

11. Яким чином мікротрубочки можуть зумовлювати рух внутрішньоклітинних компонентів? 

12. Які функції мають білки динеїн та кінезин? 

13. Які типи руху клітин забезпечують мікротрубочки?  

14. Які типи руху клітин забезпечують мікрофіламенти?  

15. У клітині зруйновані мікрофіламенти та мікротрубочки. В результаті припинився процес виведення секрету. Чому? 

16. Які особливості будови кортикального шару цитоплазми? 

17. Чим відрізняється кортикальна цитоплазма від внутрішніх ділянок цитоплазми? 

18. Як впливає концентрація іонів Ca2+ на цитоскелет?  

19. Як впливає колхіцин на цитоскелет? 

20. Характер дії цитохалазинів на цитоскелет. 

21. Будова центріолі. 

22. Чи всі еукаріоти мають центріолі? Відповідь поясніть.  

23. Як змінюється будова та кількість центріолей протягом клітинного циклу?  

24. Будова базального тільця.  

25. Структура й функції війок. 

26. Структура й функції джгутиків.  

27. Структура й функції мікроворсинок. 

28. Чим відрізняється будова центріолі та джгутика? 

29. Яке діагностичне значення мають у медицині імуноцитохімічні реакції на білки проміжних філаментів?  

30. Чим пояснюється синдром малорухливості війок та джгутиків?  
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Стислі відповіді: 

 
1. Розрізняють такі типи електронних мікроскопів:______________________________________________ 

2. Який із наведених режимів мікроскопії необхідно вибрати, щоб виявити якомога більше цитологічних структур: 

а) окуляр ×10, об’єктив ×40; б) окуляр ×7, об’єктив ×20; в)  окуляр ×10, об’єктив ×90;  г) окуляр ×15, об’єктив ×65.  

3. Трансплантацію ядер з клітини в клітину можна проводити за допомогою _______________ методу.  

4. Яке значення револьвера мікроскопа? а) приводить в рух тубус; б) для зміни об’єктива; в) для збирання променів 

світла; г) для постановки під тубус потрібного об’єктива. 

5. Перерахуйте елементи механічної частини мікроскопа: а) штатив; б) тубус; в) окуляр; г) револьвер. 

6. Для дослідження живих об’єктів можна використовувати мікроскопію: а) метод світлого поля; б) електронну; в) метод 

темного поля; г) метод фазового контрасту. 

7. Прилад для препарування об’єктів, здійснення тонких операцій  на клітині і різних впливів на неї називається _______ 

.  

8. Що є джерелом світла в люмінесцентному мікроскопі? ____________________________ 

9. Роздільна здатність мікроскопа визначається за формулою _________________________ 

10. Роздільна здатність мікроскопа залежить від: а) використаного фіксатора; б) способу виготовлення препарату; 

в) довжини хвилі; г) показника заломлення променів; д) збільшення мікроскопа.  

11. При поглинанні хлорофілом ультрафіолетових променів він набуває здатності світитися червоним світлом. Який ме-

тод світлової мікроскопії можна застосувати для вивчення цієї властивості хлорофілу? а) темнопольний; 

б) поляризаційний; в) флуоресцентний (люмінесцентний). 

12. Куди проектується зображення в електронному мікроскопі? а) в окуляр; б) на люмінесцентний екран, або фотопла-

стинку; в) зображення в електронному мікроскопі ми не бачимо. 

13. При якому методі досліджень застосовують антитіла? а) авторадіографії; б) цитохімії; в) імунофлуоресценції.  

14. При якому методі досліджень застосовують радіоактивні ізотопи? а) цитохімії; б) авторадіографії; 

в) імунофлуоресценції. 

15. Чуму дорівнює роздільна здатність світлового мікроскопа? а) 0,2-0,3 мм; б) 400-700 нм; в) 0,2-0,3 мкм; г) ×1000-3000.  

16. Що є джерелом світла в електронному мікроскопі? а) електронна гармата, яка випромінює пучок електронів; 

б) ультрафіолетове світло ртутної лампи; в) звичайне світло. 

17. Відомо, що в склад нуклеїнових кислот входять різні азотисті основи. Яку азотисту основу необхідно помітити радіоак-

тивним ізотопом, щоб вибірково виявити методом радіоавтографії місця синтезу та транспорту РНК? __________  

18. Відомо, що в склад нуклеїнових кислот входять різні азотисті основи. Яку азотисту основу необхідно помітити радіоак-

тивним ізотопом, щоб вибірково виявити методом радіоавтографії місця синтезу та транспорту ДНК? __________ 
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19. Клітини різних органів відрізняються одна від одної різним складом білків – антигенів. Яким методом можна виявити 

ці відмінності? ____________  

20. Що при диференційному центрифугуванні гомогенату клітин осідає першим: а) ядро; б) мітохондрії; в) рибосоми;  

г) окремі молекули білків; д) цілі клітини. 

21. В які пластичні речовини заливають тканини для виготовлення з них зрізів для світлової мікроскопії? _____________________ 

22. В які пластичні речовини заливають тканини для виготовлення з них зрізів для електронної мікроскопії? 

___________________ 

23. Барвник, який фарбує основні структури в клітині, належить до групи__________________барвників. 

24. Барвник, який фарбує кислотні структури в клітині, належить до групи ________________ барвників. 

25. Барвник, який фарбує гідрофобні структури в клітині, належить до групи _______________барвників. 

26. Барвник, який фарбує як основні, так і кислотні структури в клітині, належить до групи __________барвників. 

27. Яким чином за допомогою конденсора та діафрагми можна збільшити інтенсивність освітлення об’єктиву: а) опустити кон-

денсор; б) збільшити отвір ірисової діафрагми; в) підняти конденсор; г) зменшити отвір ірисової діафрагми. 

28. Назвіть оптимальний кут різання мікротома з приведених: 0º; 15º; 45º; 90º; 120º; 180º. 

29. Білки, ковалентно з’єднані з ліпідами, називаються ____________. 

30. Хімічні сполуки, які містять білкову та вуглеводну частини називаються ________________. 

31. Хімічні сполуки, які містять ліпідну та білкову частини називаються ________________. 

32. Хімічні сполуки, які містять ліпідну та вуглеводну частини називаються ________________. 

33. Білки, що перетинають бішари мембран є _____________________. 

34. Білок, який прикріплений до поверхневого шару мембрани за допомогою залишку жирної кислоти, називаєть-

ся_______________. 

35. Білок, який прикріплений до цитоплазматичного шару мембрани за допомогою залишку жирної кислоти, називаєть-

ся_______________. 

36. Білок, який пронизує біліпідний шар мембрани наскрізь, називається_______________. 

37. Білки, які мають олігосахаридні компоненти мають назву__________. 

38. В мембранах клітин є 3 основні типи ліпідів, це ________, _________ та _________. 

39. Мембранні ліпіди є _________________ тому, що вони мають гідрофобну та гідрофільну частини. 

40. Хімічна сполука, яка складаються з залишків гліцеролу, двох жирних кислот, фосфорної кислоти та амінокислоти серину на-

зивається ________________. 

41. Хімічна сполука, яка складаються з залишків гліцеролу, двох жирних кислот, фосфорної кислоти та аміноспирту етаноламіну 

називається ________________. 

42. Хімічна сполука, яка складаються з залишків гліцеролу, двох жирних кислот, фосфорної кислоти та холіну називається 

_______________. 
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43. Чи вірно твердження, що ліпіди здатні в мембрані тільки до латеральної дифузії?  

44. Чи вірно твердження, що вуглеводів більше на зовнішньому боці плазмолеми? 

45. Чи вірно твердження, що вуглеводів більше на цитозольному боці мембрани? 

46. Вуглеводи внутрішніх мембран клітини повернуті ________________. 

47. Вуглеводи приєднуються в мембранах до ____________________ та ________________ . 

48. До систем активного транспорту відносяться: а) Na+-K+-насос; б) Н+-насос; в) полегшена дифузія; г) ендоцитоз; д) екзоцитоз; 

е) транспорт за допомогою білків-носіїв; ж )Са2+-канал. 

49. До систем пасивного транспорту відносяться: а) Na+-K+-насос; б) Н+-насос; в) полегшена дифузія; г) ендоцитоз; д) екзоцитоз; 

е) транспорт за допомогою білків-носіїв; ж )Са2+-канал. 

50. Джерелом енергії для активного транспорту через мембрану може служити: а) енергія макроергічних зв’язків АТФ; б) енергія 

фотонів світла; в) теплова енергія; г) енергія радіоактивного розпаду; д) енергія електрохімічного градієнту іонів. 

51. Концентрація яких іонів більша в цитозолі, ніж у навколоклітинному просторі: Na+, K+, Ca2+, Cl–.  

52. Концентрація яких іонів менша в цитозолі, ніж у навколоклітинному просторі: Na+, K+, Ca2+, Cl–.  

53. Надходження речовин до клітини відбувається 2 основними системами транспорту: 1) _______ , 2) _________ . 

54. Полегшена дифузія відбувається завдяки: а) насосам; б) переносникам; в) рецепторам; г) каналам. 

55. Речовини виводяться з клітин через комплекс Гольджі в результаті з’єднання мембранної структури апарата з зовнішньою 

мембраною. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Що це таке: а) ендоцитоз; б) полегшена дифузія; в) екзоцитоз; 

г) активний транспорт; д) осмос. 

56. Симпорт – це ________________________________. 

57. Антипорт – це ________________________________. 

58. Уніпорт – це ________________________________. 

59. Чи потрібна енергія для виконання функції іонними каналами?  

60. Чи потрібна енергія для виконання функції іонними насосами?  

61. Вторинним медіатором у клітинах можуть бути: ______________. 

62. Рецептор взаємодіє з лігандом за принципом ________________________. 

63. Речовина, яка взаємодіє з рецептором називається ____________. 

64. Міжклітинну адгезію забезпечують: а) кадгерини; б) кальбіндіни; в) інтегрини; г) фібронектини; д) колаген; е) ліпіди.  

65. До складу щілинного контакту входять такі білки: а) кальмодулін; б) кальсеквестрин; в) конексин; г) кальцитонін; 

д) кальбіндін. 

66. Який тип міжклітинних контактів забезпечує прикріплення епітеліоцитів до базальної мембрани? а) десмосома; 

б) напівдесмосома; в) адгезивний контакт; г) щілинний контакт; д) щільний контакт; е) контакт типу "замок"; ж) плазмодесма. 

67. Який тип міжклітинних контактів об’єднує пучки актинових філаментів двох сусідніх клітин? а) десмосома; 

б) напівдесмосома; в) адгезивний контакт; г) щілинний контакт; д) щільний контакт; е) контакт типу "замок"; ж) плазмодесма. 
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68. Який тип міжклітинних контактів об’єднує пучки проміжних філаментів двох сусідніх клітин? а) десмосома; 

б) напівдесмосома; в) адгезивний контакт; г) щілинний контакт; д) щільний контакт; е) контакт типу "замок"; ж) плазмодесма. 

69. Які з перерахованих міжклітинних контактів відносяться до ізолюючих: а) десмосома; б) напівдесмосома; в) адгезивний кон-

такт; г) щілинний контакт; д) щільний контакт; е) контакт типу "замок"; ж) плазмодесма. 

70. Які з перерахованих міжклітинних контактів відносяться до комунікативних: а) десмосома; б) напівдесмосома; в) адгезивний 

контакт; г) щілинний контакт; д) щільний контакт; е) контакт типу "замок"; ж) плазмодесма. 

71. Які з перерахованих міжклітинних контактів відносяться до механічних: а) десмосома; б) напівдесмосома; в) адгезивний кон-

такт; г) щілинний контакт; д) щільний контакт; е) контакт типу "замок"; ж) плазмодесма. 

72. Які типи контактів забезпечують перехід органічних молекул з клітини в клітину? а) десмосома; б) напівдесмосома; 

в) адгезивний контакт; г) щілинний контакт; д) щільний контакт; е) контакт типу "замок"; ж) плазмодесма. 

73. Золь – це __________ стан гіалоплазми.  

74. Гель – це __________ стан гіалоплазми.  

75. Гліколіз – це____________________________. 

76. Де відбувається взаємодія малої та великої субодиниць рибосом? ______________ 

77. Де синтезуються білки для забезпечення власних потреб клітини? ______________ 

78. Білки, що визначають конформацію функціонально активних білків, називаються ____________ . 

79. Синтез яких білків відбувається на вільних рибосомах? а) білків "хатнього господарства"; б) секреторних білків; в) ферментів 

лізосом.  

80. Синтез яких білків відбувається на рибосомах, прикріплених до ендоплазматичної сітки? а) білків "хатнього господарства"; 

б) секреторних білків; в) ферментів лізосом.  

81. Фолдінг білків – це ________________________________________.  

82. За хімічною природою включення бувають: _________________________ . 

83. За функціями включення бувають: _________________________ . 

84. Який пігмент містять пігментні включення, що знаходяться в клітинах шкіри людини: а) білірубін; б) меланін; в) мелатонін; 

г) міозин; д) ліпофусцин. 

85. Які трофічні включення можуть міститись в клітинах рослин: а) включення глюкози; б) включення глікогену; в) включення 

крохмалю; г) жирові краплини; д) алейронові зерна; ж) жовткові включення. 

86. Які трофічні включення можуть міститись в клітинах тварин: а) включення глюкози; б) включення глікогену; в) включення 

крохмалю; г) жирові краплини; д) алейронові зерна; е) жовткові включення. 

87. Які з нижченаведених включень відносяться до білкових? а) алейронові зерна; б) крохмальні зерна; в) включення глікогену; г) 

включення оксалату кальцію; д) жирові краплини. 

88. Які з нижченаведених включень відносяться до ліпідних? а) алейронові зерна; б) крохмальні зерна; в) включення глікогену; г) 

включення оксалату кальцію; д) жирові краплини. 
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89. Які з нижченаведених включень відносяться до вуглеводних? а) алейронові зерна; б) крохмальні зерна; в) включення 

глікогену; г) включення оксалату кальцію; д) жирові краплини. 

90. Які з нижченаведених включень відносяться до мінеральних? а) алейронові зерна; б) крохмальні зерна; в) включення 

глікогену; г) включення оксалату кальцію; д) жирові краплини. 

91. Чи вірне твердження, що гельзолін сприяє розбиранню актинових філаментів? 

92. Чи вірно твердження, що гельзолін сприяє зборці актинових філаментів? 

93. Чи вірно твердження, що фімбрин сприяє зборці актинових філаментів? 

94. Чи вірно твердження, що фімбрин сприяє розбиранню актинових філаментів? 

95. До складу ручок мікротрубочок аксонеми входить білок _______________. 

96. Мікротрубочки (виберіть вірні твердження): а) є стійкими структурами; б) взаємодіють із кінезином; в) беруть участь у внут-

рішньоклітинному транспорті макромолекул та органел; г) забезпечують рухомість війок; д) полярні; е) складаються з актину. 

97. Мікротрубочки складаються з: а) актину; б) віментину; в) десміну; г) кератину; д) білків нейрофіламентів; ж) тубуліну. 

98. Мікрофіламенти (виберіть вірні твердження): а) взаємодіють з міозином; б) беруть участь у внутрішньоклітинному транспорті 

макромолекул та органел; в) складаються з актину; г) забезпечують опорну функцію; д) взаємодіють з динеїном та кінезином; е) є 

стійкими структурами; 

99. Мікрофіламенти (виберіть вірні твердження): а) приймають участь у внутрішньоклітинному транспорті макромолекул та ор-

ганел; б) забезпечують рухомість війок; в) мають здатність до тредмілінгу; г) взаємодіють із динеїном; д) складаються з актину; 

е) складаються з тубуліну. 

100. Мікрофіламенти складаються з: а) актину; б) віментину; в) десміну; г) кератину; д) білків нейрофіламентів; ж) тубуліну. 

101. Які білки-мотори можуть рухатись по мікрофіламентах: а) динеїн; б) міні-міозин; в) кінезин; г) коннексин. 

102. Які білки-мотори можуть рухатись по мікротрубочках: а) динеїн; б) міні-міозин; в) кінезин; г) коннексин. 

103. На поверхні клітин кишкового тракту є утвори, які збільшують всисну поверхню в 25 разів. Це ____________. 

104. Площа поверхні клітин може збільшуватись внаслідок утворення _________. 

105. На трьох препаратах наявні клітини. У першої добре розвинені мікроворсинки, у другої – війки, а третя має довгі відростки. 

Яка з них спеціалізована на процесі всмоктування? 

106. Проміжні філаменти епітеліальних тканин складаються з: а) актину; б) віментину; в) десміну; г) кератину; д) білків нейрофі-

ламентів; е) тубуліну.  

107. Проміжні філаменти м’язових тканин складаються з: а) актину; б) віментину; в) десміну; г) кератину; д) білків нейрофіламе-

нтів; е) тубуліну.  

108. Проміжні філаменти нервових тканин складаються з: а) актину; б) віментину; в) десміну; г) кератину; д) білків нейрофіламе-

нтів; е) тубуліну.  

109. Проміжні філаменти сполучних тканин складаються з: а) актину; б) віментину; в) десміну; г) кератину; д) білків нейрофіла-

ментів; ж) тубуліну.  



 63 

110. Аксонема війки має таку будову:____________.  

111. Аксонема джгутика має таку будову:____________.  

112. Базальні тільця мають формулу: а) 9×3+0; б) 9×2+2; в) 9×3+2; г) 9×2+0. 

113. Аксонеми війок та джгутиків еукаріотів мають формулу: а) 9×3+0; б) 9×2+2; в) 9×3+2; г) 9×2+0. 

114. Центріолі мають формулу: а) 9×3+0; б) 9×2+2; в) 9×3+2; г) 9×2+0. 

115. Центріолі (виберіть вірні твердження): а) беруть участь в утворенні актинових фібрил; б) є ЦОМТ (центрами організації мік-

ротрубочок); в) дуплікуються під час S-періоду клітинного циклу; г) відсутні під час мітозу; д) беруть участь в утворенні веретена 

поділу.  

116. Чи вірно твердження, що до складу десмосоми входять актинові філаменти? 

117. Чи вірно твердження, що до складу десмосоми входять інтегрини? 

118. Чи вірно твердження, що до складу десмосоми входять кадгерини? 

119. Чи вірно твердження, що до складу десмосоми входять коннексини? 

120. Чи вірно твердження, що до складу десмосоми входять мікротрубочки? 

121. Чи вірно твердження, що до складу десмосоми входять проміжні філаменти? 

122. Чи вірно твердження, що до складу адгезивного поясу входять проміжні філаменти? 

123. Чи вірно твердження, що до складу адгезивного поясу входять актинові філаменти? 

124. Чи вірно твердження, що до складу адгезивного поясу входять мікротрубочки? 

125. Чи вірно твердження, що до складу адгезивного поясу входять коннексини? 

126. Чи вірно твердження, що до складу адгезивного поясу входять інтегрини? 

127. Чи вірно твердження, що до складу адгезивного поясу входять кадгерини? 

128. Чи вірно твердження, що до складу нексусу входять актинові філаменти? 

129. Чи вірно твердження, що до складу нексусу входять інтегрини? 

130. Чи вірно твердження, що до складу нексусу входять кадгерини? 

131. Чи вірно твердження, що до складу нексусу входять коннексини? 

132. Чи вірно твердження, що до складу нексусу входять мікротрубочки? 

133. Чи вірно твердження, що до складу нексусу входять проміжні філаменти? 
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МОДУЛЬ 2 
за темами: " Ядро. Вакуолярна система клітини. Пероксисоми.  

Мітохондрії. Клітинний цикл. Поділ клітини." 
 

Дайте розгорнуту відповідь: 

 
Розділ "Ядро" 

1. З яких основних компонентів складається ядро?  

2. Хімічний склад каріоплазми (ядерного соку).  

3. Будова та функції каріоскелету. 

● Поверхневий апарат ядра 

4. З яких основних компонентів складається ядерна оболонка (поверхневий апарат ядра)? 

5. Порівняйте будову та хімічний склад зовнішньої та внутрішньої мембран ядра. Що таке перинуклеарний простір? 

6. Що таке ядерна ламіна? Де вона розміщена? Яка її будова? Які функції ядерної ламіни? 

7. Як побудована ядерна пора? 

8. Що таке поросома? Як вона побудована?  

9. Яким чином білки проникають із цитоплазми в ядро? 

10. Як відрізнити білки, що транспортуються в ядро, від решти білків цитоплазми?  

11. Як здійснюється активний транспорт із ядра в цитоплазму та із цитоплазми в ядро?  

12. Про що свідчить збільшення кількості ядерних пор? 

● Хроматин 

13. Перерахуйте основні рівні компактизації ДНК. 

14. Будова подвійної спіралі ДНК. Завдяки яким зв’язкам стабілізується подвійна спіраль ДНК? 

15. Що таке гістони? Які гістони ви знаєте? Де зустрічаються гістонові білки? Яка їх функція й розташування?  

16. Функції негістонових білків. Приклади.  

17. Що таке нуклеосома? Які гістонові білки входять у нуклеосому? 

18. Що таке лінкерна ділянка?  

19. Де розташований гістон Н1? 

20. Чим утворені 30 нм фібрили ДНП? 

21. Будова метафазної хромосоми. 

22. Що таке теломери? Їх функції. 

23. Порівняйте первинну й вторинну перетяжки. 
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24. Що таке плечі хромосоми? На які типи поділяються хромосоми залежно від співвідношення довжини плечей?  

25. Що таке центромера? 

26. Хроматин, його види. 

27. Відмінності гетеро- та еухроматину. 

28. Що таке конститутивний та факультативний гетерохроматин? Яка між ними різниця?  

29. Що відбувається з ділянкою ДНП при її переході зі стану еухроматину в стан факультативного гетерохроматину? Відповідь 

поясніть.  

30. Що відбувається з ділянкою ДНП при її переході зі стану факультативного гетерохроматину в стан еухроматину? Відповідь 

поясніть.  

31. Що таке статевий хроматин? Де він зустрічається? 

32. Яка функція пристінкового гетерохроматину? В яких місцях поверхневого апарату ядра він відсутній?  

33. Як закріплені хромосоми в ядрі?  

34. Що таке політенні хромосоми? Як вони утворюються?  

35. Що таке пуфи? Де і як вони утворюються? Які процеси в них відбуваються?  

36. Якими способами можна збільшити кількість копій даного гена в клітині? 

● Ядерце 

37. Ультраструктурна будова ядерця.  

38. Хімічний склад ядерця. 

39. Що таке фібрилярний та гранулярний компонент ядерця? Їх взаємне розміщення.  

40. Що таке "тінь ядерця"?  

41. Порівняйте ультраструктурну будову активного та неактивного ядерця.  

42. При фарбуванні гематоксиліном та еозином одне ядерце виглядає великим і рожевим, а інше – маленьке й фіолетове. Які ви-

сновки можна зробити про функціональну активність цих двох ядерець? Відповідь обґрунтуйте.  

43. Яку функцію виконує ядерце? 

44. Де знаходиться ядерцевий організатор? 

45. Як можна визначити найбільшу можливу кількість ядерець у клітині? 

46. Що таке ампліфікація ядерця? Як відбувається цей процес? Його функціональне значення.  

47. Чи є ядерце постійною структурою в ядрі? Відповідь поясніть.  

● Функціональна активність ядра 

48. Що таке ядерно-цитоплазматичне співвідношення? Як його підрахувати?  

49. Про що свідчить збільшення та зменшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення?  

50. Які зміни відбуваються в ядрі при зростанні функціональної активності клітини?  

51. Які зміни відбуваються в ядрі при зниженні функціональної активності клітини?  
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52. Які морфологічні критерії функціональної активності клітини вам відомі? 

53. В першій клітині спостерігається велике ядро з незначною кількістю гетерохроматину, в другій – ядро середніх розмірів, у ка-

ріоплазмі видно численні брилки гетерохроматину. Порівняйте синтетичну активність цих двох клітин.  

54. В першій клітині спостерігається ядро середніх розмірів із помірною кількістю гетерохроматину, в другій – мале темне ядро. 

Порівняйте синтетичну активність цих двох клітин.  

55. В першій клітині спостерігається велике світле ядро з незначною кількістю гетерохроматину, в другій – мале темне ядро. По-

рівняйте синтетичну активність цих двох клітин.  

 

 

Розділ "Реплікація, транскрипція, трансляція, репарація" 

1. Що таке реплікація ДНК? Основні етапи цього процесу.  

2. Що таке процесинг РНК? Як відбувається процесинг тРНК?  

3. Що таке процесинг РНК? Як відбувається процесинг рРНК?  

4. Що таке процесинг РНК? Як відбувається процесинг іРНК?  

5. Які процеси повинні відбутися з молекулою мРНК (іРНК) до того, як вона буде транспортована в цитоплазму? 

6. Що таке сплайсинг? Як він відбувається?  

7. Механізми репарації ДНК. Яке її значення?  

8. Що таке транскрипція? Як вона відбувається?  

9. Як відбувається ініціація біосинтезу білка?  

10. Що відбувається на стадії елонгації в процесі біосинтезу білка?  

11. Як відбувається термінація біосинтезу білка?  

12. Що таке екзон та інтрон? 

13. Які типи РНК ви знаєте і які функції вони виконують? 

14. Які види РНК-полімераз ви знаєте і які типи РНК вони синтезують?  

 

 

Розділ " Ендоплазматична сітка " 

1. Які види ендоплазматичної сітки ви знаєте? Які їхні функції?  

2. Дайте порівняльну характеристику гладенької та гранулярної ендоплазматичної сітки. 

3. Як на електронограмі відрізнити гранулярну ендоплазматичну сітку від гладенької, а також,– від інших органел клітини?  

4. Про що свідчить збільшення товщини й кількості цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки? Відповідь поясніть.  

5. Чим відрізняється синтез білків "на експорт" від синтезу трансмембранних білків плазмолеми? 

6. Чим відрізняється синтез білків "домашнього господарства" від синтезу білків для плазмолеми? 
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7. Чим відрізняється синтез білків "домашнього господарства" від синтезу білків на "на експорт"? 

8. Як відбувається фіксація рибосом на ендоплазматичній сітці?  

9. Що таке N-сигнальна послідовність? Яка її функція?  

10. Як зміниться подальша доля пептиду, якщо під час його синтезу видалити N-сигнальну послідовність? 

11. Яка будова та функції сигнал-розпізнаючої частки (СРЧ-частки, SRP-частки)?  

12. З якими органелами пов’язаний синтез білкових гормонів у клітині? Відповідь обґрунтуйте.  

13. Що таке проміжний ретикулум (проміжна ендоплазматична сітка)?Яка її функція?  

14. Які посттрансляційні модифікації білків відбуваються в гранулярній ендоплазматичній сітці? 

15. Сучасні уявлення про механізм транспорту поліпептидного ланцюга через мембрану гранулярної ендоплазматичної сітки.  

16. Що таке тигроїд? 

17. Що таке ергастоплазма? Про що свідчить її наявність у клітині? Відповідь обґрунтуйте.  

18. В яких органелах клітини відбувається синтез мембранних ліпідів та складання біомембран? Опишіть цей процес.  

19. У клітині сильно розвинена гладенька ендоплазматична сітка. Про яку функцію клітини це свідчить? Відповідь поясніть.  

20. Синтез яких речовин активується в клітині при збільшенні кількості мембран гладенької ендоплазматичної сітки? Відповідь 

обґрутуйте.  

21. Що таке саркоплазматична сітка? В яких клітинах вона знаходиться? Опишіть її функції в цих клітинах.  

22. Яка роль гладенької ендоплазматичної сітки в процесах детоксикації? 

 

 

Розділ "Апарат Гольджі " 

1. Будова діктіосоми апарату Гольджі.  

2. Які функції виконує комплекс Гольджі?  

3. Що таке цис- та транс-полюси апарату Гольджі? Яка між ними різниця?  

4. Яка мінімальна кількість цистерн може бути в складі діктіосоми апарату Гольджі? Чому?  

5. Які процеси відбуваються в цис-компартменті апарату Гольджі? Опишіть їх. 

6. Які процеси відбуваються в проміжному компартменті апарату Гольджі? Опишіть їх. 

7. Які процеси відбуваються в транс-компартменті апарату Гольджі? Опишіть їх.  

8. Які процеси відбуваються в транс-сітці апарату Гольджі? Опишіть їх. 

9. Як забезпечується компартменталізація апарату Гольджі?  

10. Опишіть механізм сортування білків у апараті Гольджі.  

11. Біогенез апарату Гольджі. 

12. Як здійснюється транспорт білків між цистернами апарату Гольджі?  

13. Як розрізнити апарат Гольджі на електронограмі?  
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14. Які органели беруть участь в утворенні секреторних гранул? Опишіть процес їхнього формування.  

15. Яка роль клатринових облямованих пухирців? 

16. Які посттрансляційні модифікації білків відбуваються в апараті Гольджі?   В яких компартментах апарату Гольджі кожна з 

них відбувається? 

17. В яких компартментах клітини відбувається приєднання олігосахаридів до білків та їхня модифікація? Опишіть ці процеси.  

 

 

Розділ " Лізосоми " 

1. Як утворюються аутофагосоми? Яку функцію вони виконують? 

2. Класифікація лізосом.  

3. Чим відрізняються лізосоми різних типів? 

4. Біогенез лізосом. 

5. Які зміни відбуваються в клітині при порушені мембрани лізосом? 

6. Яке рН у лізосомах? Завдяки якому механізму воно підтримується на цьому рівні? Яке це має значення  для забезпечення фу-

нкціонування лізосом? 

7. Як відбувається руйнування пошкоджених чи старих частин клітини (органел, мембран тощо)? 

8. Які ферменти знаходяться в первинних лізосомах? Яку функцію виконують ці органели? 

9. Що таке первинні лізосоми? Як вони утворюються? 

10. Як функціонує вторинна лізосома?  

11. Що таке постлізосоми? Як вони утворюються? 

12. Чому при порушенні цілісності однієї чи декількох лізосом лізису клітини не відбувається? 

13. У клітині виявлена велика кількість вторинних лізосом, залишкових тілець, фагосом. На якій функції спеціалізується ця клі-

тина? 

14. Навіщо в мембрані лізосом знаходиться Н+-насос (Н+-помпа)?  

15. Опишіть механізм сортування гідролітичних ферментів лізосом у апараті Гольджі.  

16. Які є порушення в клітині, якщо в ній накопичуються постлізосоми? 

17. Як зміниться подальша доля пептиду, якщо в цис-цистерні апарату Гольджі до нього помилково не буде приєднаний маннозо-

6-фосфатний маркер? 

18. У лізосомах клітин хворої людини немає кислих гідролаз. Проте вони виявляються в міжклітинній речовині. Яка можлива 

причина цього явища? Як воно називається? 

19. У кровоносну судину щура ввели трипановий синій. В яких видах лізосом і в яких клітинах  можна буде знайти цей барвник? 

Відповідь поясніть.  
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Розділ " Пероксисоми " 

1. Яка роль пероксисом в організмі? 
2. Які функції виконують пероксисоми? 

3. Як можна на електронограмі відрізнити пероксисоми від лізосом у клітині? 

4. Які ферменти пероксисом ви знаєте? Які функції вони виконують? 

5. Який вигляд має нуклеоїд у пероксисомі на електронограмі? Із чого складається нуклеоїд? 

6. Як відбувається окислення субстратів у пероксисомах?  

7. Яка роль пероксисом у процесах детоксикації? 
 

Розділ " Трансформація мембран вакуолярної системи клітини " 

1. Чи можливий перехід мембран гранулярної ендоплазматичної сітки в мембрани гладенької ендоплазматичної сітки? Відповідь 

поясніть.  

2. Чи можливий перехід мембран гладенької ендоплазматичної сітки в мембрани гранулярної ендоплазматичної сітки? Відповідь 

поясніть.  

3. Чи можливий перехід мембран гранулярної ендоплазматичної сітки в мембрани апарату Гольджі? Відповідь поясніть.  

4. Чи можливий перехід мембран гранулярної ендоплазматичної сітки в мембрани плазмолеми? Відповідь поясніть.  

5. Чи можливий перехід мембран гранулярної ендоплазматичної сітки в мембрани лізосом? Відповідь поясніть.  

6. Чи можливий перехід мембран апарату Гольджі в мембрани плазмолеми? Відповідь поясніть.  

7. Чи можливий перехід мембран апарату Гольджі в мембрани лізосом? Відповідь поясніть.  

8. Чи можливий перехід мембран гладенької ендоплазматичної сітки в мембрани лізосом? Відповідь поясніть.  

9. Чи можливий перехід мембран лізосом у мембрани плазмолеми? Відповідь поясніть.  

10. Чи можливий перехід мембран плазмолеми в мембрани лізосом? Відповідь поясніть.  

11. Чи можливий перехід мембран плазмолеми в мембрани апарату Гольджі? Відповідь поясніть.  

12. Чи можливий перехід мембран гранулярної ендоплазматичної сітки в зовнішню ядерну мембрану? Відповідь поясніть.  

13. Чи можливий перехід зовнішньої ядерної мембрани в мембрану гранулярної ендоплазматичної сітки? Відповідь поясніть.  

14. Чи можливий перехід мембран апарату Гольджі в мембрани секреторних пухирців? Відповідь поясніть.  

15. Чи можливий перехід мембран секреторних пухирців у мембрани плазмолеми? Відповідь поясніть.  

 

Розділ " Мітохондрії " 

1. Характеристика  зовнішньої мітохондріальної мембрани. Яка її роль? 

2. Характеристика зовнішньої мітохондріальної камери (міжмембранного простору). Які його функції?  

3. Характеристика внутрішньої мітохондріальної мембрани. Які процеси відбуваються у внутрішній мітохондріальній мембрані? 
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4. Характеристика внутрішньої мітохондріальної камери (матриксу мітохондрій). Які процеси відбуваються в матриксі мітохон-

дрій? 

5. Роль АТФ-синтетазного комплексу в мітохондріях. Де він знаходиться та як функціонує?  

6. Характеристика дихального електронтранспортного ланцюга мітохондрій.  

7. Які структури мітохондрії забезпечують існування електрохімічного градієнту? Відповідь поясніть. 

8. Хімічний склад матриксу мітохондрій. 

9. Охарактеризуйте білок-синтезуючу систему мітохондрій.  

10. Що таке порин? Як забезпечується транспорт речовин із цитоплазми до матриксу мітохондрій? Які речовини транспортують-

ся в такий спосіб? 

11. Про що свідчить наявність великої кількості крист у мітохондріях? Відповідь поясніть.  

12. Як може змінюватись структура мітохондрій? 

13. Дайте характеристику генетичного апарату мітохондрій. 

14. Де синтезуються білки для мітохондрій? 

15. Де на препараті "мітохондрії в клітинах кишечнику аскариди" розташовані мітохондрії? Із чим пов’язане подібне їхнє розта-

шування? Де взагалі мають тенденцію розташовуватись мітохондрії у клітинах?  

16. Яке значення має цикл трикарбонових кислот (цикл Кребса) у життєдіяльності клітин еукаріот? Де він відбувається? 

17. Що таке кристи? Яку роль вони виконують? Яку форму вони можуть мати? 

18. Порівняйте зовнішню та внутрішню мембрани мітохондрій, їхній хімічний склад. 

19. Перерахуйте процеси, в яких бере участь мітохондрія. 

20. Які ознаки в будові мітохондрій указують на їх ендосимбіотичне походження? Відповідь поясніть. 

21. Характеристика мітохондріального ретикулуму та гігантських  мітохондрій. 

22. Чим відрізняється генетичний апарат мітохондрій від генетичного апарату ядра? 

23. У мембранах крист мітохондрій клітин бурої жирової тканини присутній білок, що дозволяє протонам проходити крізь внут-

рішню мембрану, оминаючи АТФ-синтетазний комплекс. Як змінюється при цьому функція мітохондрій? Відповідь поясніть.  

 

Розділ "Клітинний цикл. Поділ клітини" 

1. Які періоди можна виділити в клітинному циклі?  

2. Що таке G0-період? Для яких клітин він характерний?  

3. Дайте характеристику пресинтетичному G1-періоду. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

4. Дайте характеристику синтетичному S-періоду. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

5. Дайте характеристику постсинтетичному G2-періоду. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

6. Як змінюється кількість ДНК протягом клітинного циклу? 

7. Що таке точка рестрикції?  
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8. Як регулюється клітинний цикл?  

9. Значення циклінів у регуляції клітинного циклу.  

10. На які фази можна поділити процес мітотичного поділу клітини? Як на світлооптичному рівні можна відрізнити клітини, що 

знаходяться на різних стадіях мітозу? 

11. Дайте характеристику профази. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

12. Дайте характеристику метафази. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

13. Що забезпечує розташування хромосом у метафазі у вигляді метафазної пластинки? 

14. Дайте характеристику анафази. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

15. Як переміщуються хромосоми під час мітозу? Який механізм забезпечує ці рухи? 

16. Що таке кінетохор? Яку він має функцію? 

17. Дайте характеристику телофази. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

18. Що таке цитокінез? Як відбувається цитокінез у клітинах тварин? 

19. Що таке цитокінез? Як відбувається цитокінез у клітинах рослин? 

20. Порівняйте процес цитокінезу у тваринних та рослинних клітинах.  

21. Чим відрізняється мітоз від амітозу? 

22. Чим відрізняється мітоз тваринної та рослинної клітин? 

23. Які зміни протягом клітинного циклу відбуваються із цитоскелетом? 

24. Яких змін протягом клітинного циклу зазнає ядерце та хроматин? 

25. Яких змін протягом клітинного циклу зазнають одномембранні органели клітин? 

26. Які етапи клітинного циклу будуть порушені, якщо вводити в клітину колхіцин? Відповідь поясніть. 

27. У результаті порушення нормального перебігу клітинного циклу утворилась одна поліплоїдна клітина. Які етапи клітинного 

циклу пройшли нормально? На якому етапі нормальний перебіг подій було порушено? Вкажіть можливі причини цього. 

28. У результаті порушення нормального перебігу клітинного циклу утворилась одна двоядерна клітина. Які етапи клітинного 

циклу пройшли нормально? На якому етапі нормальний перебіг подій було порушено? Вкажіть можливі причини цього. 

29. Що таке хромосоми типу "лампових щіток"? Коли й навіщо вони формуються?  

 

 

Стислі відповіді: 

 
1. Де у мітохондрії локалізований АТФ-синтетазний комплекс: а) у зовнішній мітохондріальній мембрані; б) у внутрішній 

мітохондріальній мембрані; в) у міжмембранному просторі; г) у матриксі мітохондрії.  

2. Де у мітохондрії локалізовані ферменти циклу Кребса: а) у зовнішній мітохондріальній мембрані; б) у внутрішній 

мітохондріальній мембрані; в) у міжмембранному просторі; г) у матриксі мітохондрії.  
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3. Де у мітохондрії локалізовані елементи електронтранспортного ланцюга: а) у зовнішній мітохондріальній мембрані; б) у 

внутрішній мітохондріальній мембрані; в) у міжмембранному просторі; г) у матриксі мітохондрії.  

4. Під час мітозу в рослинній клітині можна виявити: а) ядерце; б) веретено поділу; в) фрагмопласт; г) центріолі; д) скоротливе 

кільце; е) полярні шапочки. 

5. Під час мітозу в тваринній клітині можна виявити: а) ядерце; б) веретено поділу; в) фрагмопласт; г) центріолі; д) скоротливе 

кільце; е) полярні шапочки. 

6. На якій зі стадій мітозу відсутнє веретено поділу: а) профаза; б) метафаза; в) анафаза; г) телофаза; д) прометафаза; 

е)________________(свій варіант). 

7. У цитозолі клітини відбувається синтез білків-гістонів. На якій стадії клітинного циклу знаходиться клітина? а) G1-період; 

б) G2-період; в) S-період; г) мітоз.  

8. У цитоплазмі клітини знаходяться фосфорильовані білки ядерної ламіни. На якій стадії клітинного циклу може знаходитися 

клітина? а) G1-період; б) G2-період; в) S-період; г) мітоз. 

9. У цитоплазмі клітини видно добре розвинені цистерни діктіосом апарату Гольджі. На якій стадії клітинного циклу може 

знаходитися клітина? а) G1-період; б) G2-період; в) S-період; г) мітоз. 

10. Кількість ДНК у ядрі дорівнює 4с. На якій стадії клітинного циклу може знаходитися клітина? а) G1-період; б) G2-період; 

в) S-період; г) мітоз. 

11. Кількість ДНК у ядрі більше 2с, але менше 4с. На якій стадії клітинного циклу може знаходитися клітина? а) G1-період; 

б) G2-період; в) S-період; г) мітоз. 

12. Кількість ДНК у ядрі дорівнює 2с. На якій стадії клітинного циклу може знаходитися клітина? а) G1-період; б) G2-період; 

в) S-період; г) мітоз. 

13. Де знаходиться кінетохор? а) біля теломерів; б) на плечах хромосоми; в) на первинній перетяжці; г) на вторинній перетяжці; 

д) на супутнику.  

14. Де знаходиться ядерцевий організатор? а) біля теломерів; б) на плечах хромосоми; в) на первинній перетяжці; г) на вторинній 

перетяжці; д) на супутнику.  

15. Функція "гало" центріолі: а) є ЦОМТ веретена поділу; б) є ЦОМТ інтерфазної клітини; в) є місцем приєднання кінетохору 

хромосоми; г) є місцем утворення скоротливого кільця при цитокінезі; д) є місцем приєднання теломерів хромосоми. 

16. Функції ядерної ламіни: а) є ЦОМТ веретена поділу; б) є ЦОМТ інтерфазної клітини; в) є місцем приєднання кінетохору 

хромосоми; г) місцем утворення скоротливого кільця при цитокінезі; д)  є місцем приєднання теломерів хромосоми. 

17. Яка стадія клітинного циклу пропущена: пресинтетичний, синтетичний, постсинтетичний, профаза, прометафаза, метафаза, 

телофаза ? 

18. На стадії метафази кожна хромосома складається з: а) з двох хроматид; б) з чотирьох хроматид; в) з однієї хроматиди; г) з 

двох гомологічних хромосом; д) з еухроматину. 
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19. На стадії анафази кожна хромосома складається з: а) з двох хроматид; б) з чотирьох хроматид; в) з однієї хроматиди; г) з двох 

гомологічних хромосом; д) з еухроматину. 

20. Чим зумовлено розбирання ядерної оболонки: а) фосфорилюванням білків мікротрубочок; б) фосфорилюванням білків 

ядерної ламіни; в) метилюванням хроматину; г) глікозилюванням білків каріоскелету; д) фосфорилюванням хромосом; 

е) метилюванням білків ядерної ламіни. 

21. Під час дослідження в клітині людини виявлено два ядра. На якій стадії мітозу відбулося порушення, що призвело до 

подібного наслідку: а) профаза; б) метафаза; в) анафаза; г) телофаза та цитокінез. 

22. Вкажіть правильну послідовність стадій мітозу: метафаза, телофаза, прометафаза, анафаза, профаза.  

23. На які періоди поділяється інтерфаза клітинного циклу? а) G1-період (пресинтетичний); б) профаза; в) S-період 

(синтетичний); г) анафаза; д) метафаза; е) G2-період (постсинтетичний); ж) телофаза.  

24. На які періоди поділяється мітоз: а) G1-період (пресинтетичний); б) профаза; в) S-період (синтетичний); г) анафаза; д) 

метафаза; е) G2-період (постсинтетичний); ж) телофаза.  

25. Вказати стадію інтерфази клітинного циклу, яка слідує після мітозу: а) G1-період (пресинтетичний); б) профаза; в) S-період 

(синтетичний); г) анафаза; д) метафаза; е) G2-період (постсинтетичний); ж) телофаза.  

26. Вказати стадію інтерфази клітинного циклу, яка слідує перед мітозом: а) G1-період (пресинтетичний); б) профаза; в) S-період 

(синтетичний); г) анафаза; д) метафаза; е) G2-період (постсинтетичний); ж) телофаза.  

27. Вказати стадію інтерфази клітинного циклу, яка слідує між пресинтетичним та постсинтетичним періодами: а) G1-період 

(пресинтетичний); б) профаза; в) S-період (синтетичний); г) анафаза; д) метафаза; е) G2-період (постсинтетичний); ж) 

телофаза.  
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ІСПИТ  (ПІДСУМКОВИЙ  МОДУЛЬ) 
 

Зверніть увагу! Питання іспиту складені на підставі наведених вище модульних питань (див. всі питання модулів), а 

також,– включають наскрізні питання з курсу (див. нижче). 

 

 

Розділ "Наскрізні питання з курсу «Загальна цитологія»". 

 

1. Коли й де синтезуються гістонові білки і яку функцію вони виконують? 

2. Чому на субодиницях рибосом, які знаходяться в ядрі, не синтезуються білки? 

3. Чим відрізняються політенні хромосоми від хромосом поліплоїдних клітин? 

4. Якими способами клітина може збільшити швидкість синтезу й об’єм синтетизованого матеріалу? 

5. Які із внутрішньоклітинних мембран за структурою та хімічним складом є найбільш подібними до плазматичної мембрани? 

Чому? 

6. Порівняйте будову внутрішньої мембрани мітохондрії та внутрішньої мембрани ядра. 

7. Завдяки яким системам здійснюється транспорт макромолекул між різними компартментами клітини? Опишіть ці процеси.  

8. Які ви знаєте морфологічні критерії синтетичної активності клітини?  

9. В яких компартментах клітини здійснюється синтез АТФ? Внаслідок яких процесів це відбувається? 

10. В яких компартментах клітини здійснюється глікозилювання білків? Яке значення має цей процес? Як він відбувається?  

11. В яких компартментах клітини здійснюється протеоліз білків? Яке значення має цей процес? Як він відбувається?  

12. Як відбувається енергетичний обмін у еукаріотів? 

13. Як відбувається зв’язок між окремими компартментами клітини? 

14. Які структури клітини і яким чином виконують функцію депонування іонів кальцію? 

15. В яких компартментах клітини створюється підвищена концентрація іонів Н+? Завдяки яким механізмам це відбувається? 

16. Кількість та розміри яких органел збільшаться в клітинах печінки, що виконують функцію детоксикації? Чому? 

17. Антибіотик тетрациклін блокує А-ділянку рибосоми. Які, на вашу думку, це має наслідки для біосинтезу білка? Порівняйте їх 

із наслідками блокади А-ділянки рибосоми SRP-часткою.   

18. У середовище, в якому вирощується клітина, додали мічений трітієм тимін. Де, у складі яких речовин і якими методами 

можна виявити через деякий час цю сполуку? 

19. У середовище, в якому вирощується клітина, додали мічений трітієм урацил. Де, у складі яких речовин і якими методами 

можна виявити через деякий час цю сполуку? 

20. У середовище, в якому вирощується клітина, додали мічений трітієм гуанін. Де, у складі яких речовин і якими методами 

можна виявити через деякий час цю сполуку? 
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21. У середовище, в якому вирощується клітина, додали мічену трітієм амінокислоту. Де, у складі яких речовин і якими методами 

можна виявити через деякий час цю сполуку? 

22. В яких структурах клітини відбувається синтез білка? Які білки синтезуються в кожній із цих структур?  

23. В яких компартментах клітини створюється електрохімічний градієнт протонів? На які цілі витрачається його енергія? 

24. Як зміниться подальша доля клітини, якщо перед початком мітозу: а) ввести до клітини колхіцин, б) заблокувати процес 

фосфорилювання білків, в) видалити за допомогою мікроманіпулятора із клітини диплосому. Відповіді поясніть.  

25. Які спільні риси можна виділити в організації мітохондрій та бактеріальних клітин? Які можливі причини такої подібності?  

26. Які клітини називаються диференційованими (спеціалізованими)? Що вам відомо про механізми диференціації клітин?  

27. Як методами імуноцитохімії визначити локалізацію мікротрубочок, мікрофіламентів та проміжних філаментів у клітині? 

Опишіть суть цих методів. 

28. Які ви знаєте методи забарвлення різних органел клітини на світлооптичному рівні?  

29. Порівняйте процеси окислення в мітохондріях та в пероксисомах.  

30. Як відрізняється будова цитоскелета в клітинах в інтерфазі та під час мітозу? 

31. У клітину ввели речовину, що блокує роботу ферментів ДНК-полімераз. Які процеси в клітині  й у які періоди клітинного 

циклу постраждають? Відповідь поясніть. 

 

 

БАЖАЄМО  УСПІХУ! 
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ДЛЯ  НОТАТОК 

 


