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Тема: Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях 

організації.  

Мета: розглянути адаптації живих організмів до умов існування як результат 

еволюційного процесу, показати відносність пристосувань; розвивати аналітичне і 

критичне мислення; розвивати пам’ть та увагу; виховувати повагу до живої природи. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Адаптації на молекулярному та клітинному рівнях 

Як реалізується генетична інформація? Які функції виконують органели 

клітини? Які існують типи фотосинтезу? Представникам якої з груп — прокаріотів 

чи еукаріотів — властиве більше різноманіття біохімічних процесів у клітинах? Із 

чим це може бути пов'язано? 

Рівні адаптації живих організмів 

Адаптації живих організмів до умов середовища можуть відбуватися на всіх 

рівнях організації живого. Досить легко помітити адаптації на організмовому рівні, 

коли відразу видно зв'язок між будовою тіла організму та його середовищем 

існування. 

Прикладами цього є обтічна форма тіла активно плаваючих водних, літаючих 

наземних організмів та пристосовані до риття нір передні кінцівки крота. 

Але не менш важливі адаптації відбуваються на молекулярному й клітинному 

рівнях. Хоча їх помітити не завжди легко. Це можуть бути зміни в перебігу деяких 

біохімічних процесів, видозміни органел клітин, синтез нових сполук тощо. 

Адаптації на молекулярному рівні 

На молекулярному рівні адаптації можуть відбуватися дуже швидко. Невеличка 

зміна всього в одній молекулі може стати причиною суттєвих змін у шансах 

виживання організмів. 

Прикладом такої адаптації є зміна форми молекул гемоглобіну в результаті 

заміни однієї пари нуклеотидів відповідного гена (мал. 7.1). Ця мутація стає причиною 

заміни однієї з амінокислот у молекулі білка на іншу, що змінює його конформацію. 

Молекули гемоглобіну зі зміненою формою гірше переносять кисень. Але 

гетерозиготні за цим геном особини мають значно більші шанси на виживання в разі 

зараження малярією. 



 

Мал. 1. Мутація гена гемоглобіну та її наслідки 

Ще один характерний приклад молекулярного механізму адаптації — зміна 

форми виведення з організму продуктів обміну Нітрогену (мал. 7.2). У риб ці продукти 

виводяться у вигляді амоніаку, який дуже добре розчиняється, але є токсичною 

сполукою і потребує для виведення великої кількості води. 

 

Мал. 2. Організми з різними варіантами виведення продуктів обміну 

Нітрогену 

У процесі пристосування до життя на суходолі хребетним довелося адаптуватися 

до життя в умовах дефіциту вологи. І витрати такої великої кількості води для 

виведення амоніаку були нераціональними. Ссавці адаптувалися до такої ситуації, 

замінивши амоніак сечовиною, яка набагато менш токсична. Вона потребує й набагато 

менше води для свого виведення, хоча розчинність її нижча, ніж в амоніаку. 

Ще радикальніше розв'язали цю проблему птахи. У них продукти обміну 

Нітрогену виводяться у вигляді сечової кислоти, яка не є токсичною і потребує дуже 

мало води для виведення з організму. 

Адаптації на клітинному рівні 



Адаптації на клітинному рівні пов'язані зазвичай з особливостями будови або 

функціонування окремих органел чи інших структур клітини. Наприклад, під час 

адаптації одноклітинних організмів до життя у прісній воді виникла проблема 

надмірного надходження води в клітину за рахунок явища осмосу. Цю проблему 

вирішує поява скоротливої вакуолі, через яку зайва вода постійно виводиться з 

клітини (мал. 7.3). 

 

Мал. 3. Скоротлива вакуоля амеби — адаптація до життя у прісних 

водоймах 

Цікавим варіантом адаптації на клітинному рівні стало вироблення рослинами 

альтернативних варіантів фотосинтезу. У більшості рослин світлова й темнова фази 

фотосинтезу відбуваються одночасно в одному хлоропласті (так званий С3-

фотосинтез). У цьому випадку вуглекислий газ для темнової фази надходить прямо 

через відкриті продихи. Але через відкриті продихи випаровується багато води, що 

небажано для рослин із посушливих умов існування. Тому в них виникли два варіанти 

адаптацій для економії вологи. 

В обох випадках світлова й темнова фази фотосинтезу розділяються. У першому 

варіанті в рослин з С4-фотосинтезом (мал. 7.4) світлова й темнова фази фотосинтезу 

рознесені просторово й відбуваються в різних клітинах. Для забезпечення 

вуглекислим газом невеликої кількості клітин рослина може розкривати лише частину 

продихів. 

 

Мал. 4. Кукурудза — рослина з С4-фотосинтезом 



У другому варіанті у рослин із САМ-метаболізмом (мал. 7.5) фази фотосинтезу 

рознесені в часі. Світлова фаза відбувається вдень, а темнова — вночі. Продихи 

відкриваються тільки вночі й випаровують набагато менше вологи. 

 

Мал. 5. Кактус опунція — рослина із САМ-метаболізмом 

Адаптацією на клітинному рівні є також утворення гаусторіїв у паразитичних 

грибів. Гаусторії — це бічні вирости гіф, які проникають усередину клітини 

організму-хазяїна (мал. 7.6). Вони є єдиною структурою, яка забезпечує живлення 

гриба завдяки поглинанню потрібних йому речовин із клітин хазяїна. У гаусторіях 

відбуваються активні біохімічні процеси. У них міститься велика кількість рибосом та 

мітохондрій, а також зазвичай добре розвинена ендоплазматична сітка. Гаусторії 

утворюються в таких представників грибів, як борошнисто-росяні гриби, сажкові 

гриби тощо. 

 

Мал. 6. Проникнення гаусторіїв грибів у клітини рослини 



 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

1. На яких рівнях організації живого відбуваються адаптації? 2. На якому рівні 

організації живого можна легко помітити адаптації? 3. Які адаптації можуть 

відбуватися на молекулярному рівні? 4. Які адаптації можуть відбуватися на 

клітинному рівні? 5*. Як пов'язані між собою виведення птахами продуктів обміну 

Нітрогену у вигляді сечової кислоти та відсутність у них сечового міхура? 

Запитання та завдання 

6*. Рослини з С4-фотосинтезом поширені переважно в більш південних регіонах 

і рідко трапляються у високих широтах. Запропонуйте й обґрунтуйте пояснення цього 

факту. 

 


