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16. Охарактеризуйте тканинний рівень організації організму людини. 

Тканина – система клітин і позаклітинних структур, подібних за походженням, 

розташуванням, будовою та функціями. Наука про тканини називається гістологією. 

Тканини тварин і людини, на відміну від рослинних тканин, мають міжклітинну речовину 

та утворюються із зародкових листків. Багато тканин у зрілому стані мають стовбурові 

клітини, завдяки яким відбувається поповнення замість загиблих і відновлення при 

пошкодженнях. Виникають тканини внаслідок спеціалізації клітин на виконанні певних 

функцій або диференціації клітин. Як і у тварин, в організмі людини виділяють 4 типи 

тканин. 

Епітеліальні тканини 

• Походження. З усіх трьох зародкових листків (екто-, енто- і мезодерми) 

• Особливості будови. 1) клітини щільно прилягають одна до одної, міжклітинної 

речовини мало або взагалі немає; 2) полярна диференціація клітин (наявність апікального 

і базального полюсів); 3) наявність міжклітинних з'єднань, що забезпечує міцний зв'язок 

епітеліоцитів. 

• Розташування. Межове положення між двома середовищами обумовлює 

розміщення зімкнутими пластами над сполучною тканиною і відокремленість від неї 

базальною мембраною. 

• Функціональні особливості. 1) основними функціями є розмежувальна (або 

бар'єрна), захисна, транспортна, секреторна, всмоктувальна та ін.; 2) живлення 

відбувається від сполучної тканини шляхом дифузії, тому кровоносних судин епітелій не 

містить; 3) властива висока здатність до відновлення (регенерації). 

• Класифікація. А. Залежно від виконуваної функції, розрізняють три види 

епітеліїв: 1) покривні (утворюють різні вистилки); 2) залозисті (утворюють залози 

секреції); 3) сенсорні (входять до органів чуттів). Б. За морфологічними особливостями 

клітин виділяють 2 типи епітеліїв: 1) одношарові (плоскі, кубічні, циліндричні); 2) 

багатошарові (плоскі, кубічні, циліндричні). 

Різновидності та значення епітеліальних тканин 

Вид Місцезнаходження, різновиди та значення 

Одношаровий 

епітелій 

Протоки залоз, трубочки нирок (кубічний епітелій – секреторна 

функція), дихальні шляхи, маткові труби (війчастий епітелій – 

транспортна функція), судини (плоский епітелій – захисна функція), 

органи травлення (циліндричний епітелій – всмоктувальна функція) 

Багатошаро – вий 

епітелій 

Поверхня шкіри, порожнина рота і стравоходу (плоский епітелій – 

бар'єрна і захисна функція), слинні залози (кубічний епітелій – 

секреторна функція), молочні залози (циліндричний епітелій – 

секреторна функція) 

 

Сполучні тканини 

■ Походження. Розвиваються з мезодерми та її похідного – мезенхіми. 

■ Особливості будови. 1) складаються з неполярних клітин і великої кількості 

міжклітинної речовини; 2) клітини дуже різні: клітини-механоцити з опорною функцією 

(остеоцити, хондроцити та ін.), клітини крові й лімфи з трофічною функцією (еритроцити, 

лейкоцити, тромбоцити), клітини з опорно-трофічною функцією (адипоцити – жирові 

клітини, фібробластоцити, ретикулоцити, єндотеліоцити та ін.); 3) міжклітинна речовина 

представлена у вигляді волокнистих структур (колагенових, еластичних, гіалінових, 

ретикулярних) та речовини у вигляді гелю. 

■ Розташування. Завжди підстилають епітелій і є основою внутрішнього 

середовища організму. 



■ Функціональні особливості. 1) виконують численні функції: підтримують і 

з'єднують між собою всі клітини, тканини і органи (сполучна функція), утворюють кістки, 

хрящі, сухожилки, зв'язки (опорно-рухова функція), забезпечують живлення клітин 

(трофічна функція), виконують захист організму (захисна функція), здійснюють основну 

роль у відновленні тканин і загоюванні ран (регенеративна функція); 2) мають найвищу 

здатність до регенерації і заповнюють місця ушкодження інших тканин, утворюючи 

сполучнотканинний рубець. 

■ Класифікація. Залежно від переважаючої функції виділяють опорні (кісткова, 

хрящова), опорно-трофічні (ретикулярна, жирова, пухка волокниста, щільна волокниста) і 

трофічні (кров, лімфа). 

 

Різновидності та значення сполучних тканин 

Різновиди Місцезнаходження Функції 

Пухка 

волокниста 

Утворює органи, підшкірну клітковину, 

супроводжує кровоносні судини та нерви 
Сполучна, захисна 

Щільна 

волокниста 

Власне шкіра, сухожилля, зв'язки, клапани 

серця 

Покривна, захисна, 

пластична, опорна 

Ретикулярна Кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли  Кровотворна 

Жирова 
Утворює підшкірну клітковину, вкриває 

внутрішні органи 

Запасаюча, 

терморегуляційна 

Кісткова Скелет Опорна, захисна, рухова 

Хрящова 
Поверхня суглобів, зовнішнє вухо, трахея, 

гортань 
Захисна, опорна 

Кров Кровоносна система 
Дихальна, трофічна, 

захисна, регуляторна 

 Лімфатична система Дренажна, захисна 

 

М'язові тканини 

• Походження – з мезодерми. 

• Особливості будови. 1) структурні елементи мають видовжену форму; 2) у 

цитоплазмі елементів розташовуються м'язові нитки – міофібрили, що складаються зі 

скоротливих білків (актину й міозину); 3) наявність мало або сильно розвиненої 

саркоплазматичної сітки (видозмінена гладка ендоплазматична сітка), яка служить для 

нагромадження і виділення йонів Са, необхідного для забезпечення швидкого 

розповсюдження збудження. 

• Розташування – у складі м'язів, на частку яких припадає близько 45% маси тіла 

дорослої людини. 

• Функціональні особливості. 1) здатні до збудливості та скоротливості, завдяки 

чому й здійснюється основна функція – виконання рухових процесів; 

2) потребують інтенсивного енергетичного забезпечення, тому мають багато 

мітохондрій, включень, АТФ; 3) при пошкодженнях заміщується сполучною тканиною, 

яка утворює рубець. 

• Класифікація. Виділяють непосмуговану (гладку) і поперечно-посмуговану 

м'язові тканини. 

Нервова тканина 

Походження. З ектодерми. 

Особливості будови. 1) складається з нервових клітин з відростками (нейронів, або 

нейроцитів) і розміщених між ними допоміжних клітин нейроглії, частка якої в нервовій 

системі складає близько 40%; 2) тіла нейронів та їхні короткі відростки утворюють сіру 

речовину, а довгі відростки нейронів – білу речовину, 3) розмір клітин нейроглії менший 



за нейрони у 3-4 рази, зате кількість у 10 разів більша; з віком їх кількість збільшується, 

тому що, на відміну від нейронів, вони можуть ділитися. 

Розташування. У складі органів нервової системи. 

Функціональні особливості. 1) здійснює зв'язок організму з оточуючим 

середовищем, забезпечує взаємодію тканин, органів та систем організму і їх регуляцію; 2) 

нейрони сприймають подразнення, перетворюють його в нервові імпульси та здійснюють 

їх передачу; 3) нейроглія забезпечує функціонування нейронів, а саме – здійснює опорну, 

трофічну, секреторну, захисну функції. 

Класифікація. За кількістю відростків нейрони поділяють на мультиполярні (з 

численними відростками), біполярні (з двома) та уніполярні (з одним відростком). За 

функціями нейрони бувають: чутливі (рецепторні, аферентні) – передають сигнали від 

рецепторів до ЦНС; вставні (проміжні) – передають імпульси в межах ЦНС; рухові 

(ефекторні, еферентні) – передають імпульси від ЦНС до робочих органів. За генетичною 

класифікацією клітини нейроглії поділяють на клітини макроглії (епендимоцити, 

астроцити, олігодендроцити) та мікроглії (гліальні макрофаги). 

 

 

17. Штучний добір та його форми. Системи схрещування організмів 

(гібридизація, інбридінг, аутбридінг, віддалена гібридизація, явище гетерозису).  

Добір – процес створення порід, сортів, штамів шляхом систематичного 

збереження особин з певними, цінними для людини ознаками і сприяння їхньому 

розмноженню. Теорію штучного добору створив видатний англійський вчений Чарльз 

Дарвін, основні положення якої він виклав у своїй праці "Походження видів шляхом 

природного добору, або збереження сприятливих порід у боротьбі за життя" і розвинув у 

книзі "Зміни свійських тварин та культурних рослин під впливом одомашнення". Основою 

для добору є спадкова мутаційна мінливість. Добір у селекції – це природний і штучний 

добір, які йдуть одночасно. Неодмінною умовою ефективного штучного добору є 

різноманітність вихідного матеріалу. Якщо різноманітність незначна, штучний добір 

виявляється малоефективним. Для самозаплідних організмів добір буде ефективним доти, 

доки з вихідної, неоднорідної за генетичним складом групи особин не будуть виділені 

чисті лінії. Отже, добір тим ефективніший, чим різноманітніші різновиди матеріалу. 

Схрещування в поєднанні з добором – найбільш ефективний шлях селекційної роботи. 

На початкових етапах одомашнювання людина здійснювала несвідомий 

(стихійний) добір – добір без чітко поставленої мети. Свідомий (методичний) добір – це 

добір, спрямований на зміну певних ознак з метою одержання особин з необхідними 

якостями. У науковій селекції застосовують масову та індивідуальну форми штучного 

добору. Масовий добір (за фенотипом) – це добір, який зводиться до виділення з 

вихідного матеріалу групи особин, які мають бажані для селекціонера ознаки. Групи 

особин, подібних за фенотипом, можуть виявитися генотипно різнорідними. Це неодмінно 

впливатиме на ефективність добору: при схрещуванні гетерозиготних організмів між 

собою в гібридів перших поколінь зміни ознак у бік, бажаний для селекціонерів, 

відбуватимуться досить швидко, але в міру накопичення гомозиготних особин  

ефективність добору знижуватиметься. Особливостями масового добору є такі:  

• у селекції тварин не застосовується; 

• у селекції рослин використовується для перехреснозапильних;  

• є ефективним при виділенні особин за якісними ознаками;  

• недоліком – за зовнішніми ознаками не завжди можна визначити кращий генотип, 

покращення ознак – повільне. 

Кращі результати дає індивідуальний добір, коли для подальшого розмноження 

залишають окремих особин на підставі вивчення як їхнього фенотипу, так і генотипу. Про 

спадковість цих організмів можна дізнатися, досліджуючи їхні фенотипи, родоводи, за 

допомогою аналізуючих схрещувань тощо. 



Індивідуальний добір (за генотипом) – це добір, який зводиться до виділення 

особин з відомим генотипом, визначеним за аналізом продуктивності нащадків. 

Особливості добору за генотипом: 

■ застосовується в селекції тварин; 

■ у селекції рослин – для самозапильних рослин з отриманням чистих ліній; 

■ найбільш ефективний при доборі особин за кількісними ознаками;  

■ бажаний результат досягається значно швидше, перевагою його перед масовим 

добором є точність оцінки генотипу при аналізі індивідуальних нащадків. 

Системи схрещування організмів 

Ефективність селекції залежить не лише від форми штучного добору, а й від 

правильного вибору тієї чи іншої системи схрещування організмів – гібридизації. 

Гібридизація – це процес одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу 

різних клітин або організмів. Схрещування можливе як у межах одного виду 

(внутрішньовидова гібридизація), так і між особинами різних видів (міжвидова, або 

віддалена гібридизація). Внутрішньовидове схрещування буває спорідненим і 

неспоріднеким. 

Споріднена гібридизація (інбридинг) – це внутрішньовидове схрещування 

близькоспоріднених форм, яке веде до підвищення гомозиготності нащадків . 

Застосовують цю форму гібридизації для того, щоб виявити в популяції цінні сполучення 

генів і закріпити їх у нащадків. При цьому треба враховувати і негативні наслідки: часте 

виникнення інбридної депресії (пригнічення життєдіяльності внаслідок переходу 

більшості генів у гомозиготний стан) і небезпека втрати цінних генів, які були у предків. З 

кожним новим поколінням гомозиготність нащадків підвищується (самозапилення 

призводить майже до повної (99,9%) гомозиготизації вже в 10 -му поколінні). Інбридинг 

забезпечує розкладання популяції на ряд генетично різних чистих ліній. 

Неспоріднена гібридизація (аутбридинг) – це внутрішньовидове схрещування 

ліній, сортів, порід, яке зазвичай веде до підвищення гетерозиготності нащадків. 

Використовується аутбридинг для поєднання в нащадків цінних спадкових властивостей 

різних ліній (міжлінійне схрещування), сортів (міжсортова гібридизація), порід 

(міжпорідна гібридизація). Одним з результатів неспорідненої гібридизації є підвищененя 

гетерозиготності нащадків. Унаслідок пригнічення дії шкідливих рецесивних генів 

(депресії), які були в батьківських форм у гомозиготному стані, у гібридів першого 

покоління виникає гетерозис. 

Міжвидова (віддалена) гібридизація – схрещування особин, які належать до різних 

видів і навіть родів з метою поєднання в гібридів цінних спадкових ознак представників 

різних видів. Ця форма гібридизації часто супроводжується безплідністю гібридів, що 

обумовлено відсутністю можливості кон'югації між гомологічними хромосомами. 

Неможливість схрещування організмів різних видів долається використанням штучного 

запліднення, поліплоїдизації, соматичною гібридизацією із застосуванням методів 

клітинної та генетичної інженерії. Найчастіше використовується в селекції рослин, 

оскільки більшість рослин не мають статевих хромосом. Подолання стерильності 

рослинних гібридів можливе за рахунок методу поліплоїдизації. Віддалену гібридизацію 

застосовують і у тваринництві для створення нових порід тварин. Наприклад, завдяки 

схрещуванню диких баранів архарів (2n = 54) з тонкорунними вівцями (2n = 54) 

селекціонер-генетик Μ. М. Батурін одержав нову породу – архаромеринос. Тварини цієї 

породи поєднують у собі низку господарсько- цінних ознак і відрізняються доброю 

плодючістю. Проблему розмноження міжвидових тваринних гібридів у селекці ї тварин 

розв'язують на сьогодні із застосуванням методів клітинної інженерії, клонування. 

Прикладами віддалених гібридів є рафанобросіка (капустяно-редьковий гібрид), 

культурна слива (алича і терен), тритікале (пшенично-житній гібрид), бістер (білуга і 

стерлядь), мул (гібрид кобили та осла), ішак (гібрид ослиці та коня), нар (гібрид 



двогорбого та одногорбого верблюдів), сарлик (гібрид яка і ВРХ), зубробізон (гібрид 

зубрів з бізонами) та ін. 

Явище гетерозису 

Гетерозис, "гібридна сила" – це явище, за якого перше покоління гібридів, 

одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищену життєздатність і 

продуктивність порівняно з вихідними батьківськими формами. Поняття про гетерозис як 

прояв гібридної сили введено в науку американським генетиком Д. Г. Шеллом у 1914 

році. Гетерозис у природі властивий всім організмам: тваринам, рослинам, 

мікороорганізмам. Він виник одночасно з утворенням диплоїдності і статевого 

розмноження. Розрізняють репродуктивний гетерозис (кращий розвиток органів 

розмноження, підвищення фертильності, більша урожайність плодів і насіння), 

соматичний гетерозис (більший розвиток вегетативних частин) і адаптивний гетерозис 

(підвищення життєвої стійкості гібридів). Ефект гетерозису не завжди корисний 

біологічно для самого організму. 

Основними причинами гетерозису є такі: а) пригнічення шкідливої дії рецесивних 

генів у гетерозигот; б) поєднання в генотипі сприятливих алельних домінантних генів 

обох батьків. 

У наступних поколіннях гетерозис, зазвичай, згасає, тому існують певні способи 

закріплення гетерозису: 

■ у рослинництві – вегетативне розмноження, метод поліплоїдізації; 

■ у тваринництві – партеногенез, поперемінне схрещування гібридів з однією і 

другою вихідними формами. 

Гетерозис використовується в селекції тварин (прискорює ріст і статеве дозрівання, 

поліпшує якість м'яса, молока) і в селекції рослин (виведені гетерозисні сорти кукурудзи, 

овочевих культур з підвищеною продуктивністю). 
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