


1. Цитозоль та процеси які в ньому відбуваються 

2. Будова та хімічний склад рибосом 

3. Цитоскелет та його основні складові 

4. Актинові філаменти та їх функції в клітині 

5. Мікротрубочки та їх функції як складових 

цитоскелету 

6. Роль мікротрубочок в утворенні органел руху 

клітин еукаріотів 

7. Будова і функції центросоми 

8. Проміжні філаменти. Хімічний склад та 

локалізація в клітинах. 



   Частина цитоплазми, вільної від 

мембранних органел. Зазвичай на 

нього припадає 50% від загального 

об’єму клітини. Містить багато 

ферментів проміжного обміну, 

рибосоми. Понад 50% усіх білків, 

що синтезуються рибосомами, 

залишаються у цитозолі. 





http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ribosome_synthesis.jpg


 

 

   Визначає форму клітини. 

   Бере участь у здійснення рухів клітин  

   і організмів (ковзання клітин по субст- 

   рату, амебоїдний рух, м’язовий рух). 

   Бере участь у процесах ембріональ- 

   ного розвитку (формоутворюючі   процеси). 

   Забезпечує переміщення органел та 

   пухирців в клітини. 

    Забезпечує компартменталізацію клітини 
(розміщення мембранних органел) 

 Бере участь в сегрегації хромосом під час 
мітотичного і мейотичного поділів. 

   



 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Prokaryotic_Cytoskeleton_uk.svg




Головні складові цитоскелету 

Актинові філаменти 

(мікрофіламенти) – дволанцюгові 

спіральні полімери актину, 5-6 нм у 

діаметрі. Найбільше сконцентровані у 

кортексі, під плазматичною 

мембраною. 

Мікротрубочки – довгі утворення 

циліндричної форми. Сформовані 

білком тубуліном. Зовнішній діаметр – 

25 нм. Мікротрубочки є більш 

ригідними ніж мікрофіламенти.   

 

Проміжні філаменти – волокноподібні 

утворення діаметром 10 нм, що 

сформовані цілим набором 

гетерогенних за природою білків. 

Формують ядерну ламіну. 



М'язова клітина 
міофібрила 

мітохондрія 

Саркоплазматичний 

ретикулум 

 

Z-лінія 

Z-лінія 

міофібрила 



Тонкий філамент – F – актин  

Товстий філамент 

- міозин 





актин 

тропоміозин 

фімбрин 

α-актинін 

філамін 

гельзолін 

міозин-ІІ 

міозин-І 

спектрин 

тимозин 

Актин-зв’язуючі білки (І)  











     Цитохалазини зв’язуються з плюс-кінцями 
філаментів і блокують приєднання нових 
молекул актину до +кінця філаменту 

 

 

Фалоїдин стабілізує актинові філаменти, 
пригнічує деполімеризацію актину. 

      

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://lh3.google.com/_K6Njydeo_m8/Rx-OVkvAKKI/AAAAAAAAARA/aHTX1Uw0H9Q/s800/DSC02859.JPG&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/KvNvupCYvU_8E_82EqKH6A&h=800&w=600&sz=93&hl=en&start=3&sig2=6jTrqAjrtTTZDzPYDciBxg&tbnid=4OmEihsDaDIWQM:&tbnh=143&tbnw=107&ei=JaG1R6a9DY6y-gKGycTDCg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://bse.sci-lib.com/a_pictures/images/35/178597746.jpg&imgrefurl=http://bse.sci-lib.com/article121182.html&h=166&w=168&sz=4&hl=en&start=1&sig2=C9YmtaeBA136ns8Ju7wntQ&tbnid=y_hPYXuaWXandM:&tbnh=98&tbnw=99&ei=eKG1R9-aEqH2-QLk0uzTCg&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%26gbv%3D2%26hl%3Den
http://www.jedhouby.crolink.cz/Pics/faloidin.jpg


Мікротрубочки (І) 



Мікротрубочки (ІІ) 



http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=http://medarticle.moslek.ru/images/8278.jpg&imgrefurl=http://medarticle.moslek.ru/articles/8278.htm&h=600&w=603&sz=27&hl=uk&start=1&sig2=B2qVWvndg11syNhnAVxkTg&usg=__ixYpK4S0x5rsjmj_Lepk6oWp6ZU=&tbnid=acNqnTOw_mvPhM:&tbnh=134&tbnw=135&ei=rZDHSOiEJor40QXFs5Ql&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%26gbv%3D2%26hl%3Duk%26sa%3DG


Колхіцин, колцемід, віккристин, вінбластин 

поєднуються з молекулами тубуліну, 

перешкоджають полімеризації. 

Таксол стабілізує мікротрубочки, блокує 

деполімеризацію тубуліну. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://trekking.iatp.org.ua/trips/flowers2.jpg&imgrefurl=http://trekking.iatp.org.ua/trips/august2003_2.htm&h=400&w=300&sz=45&hl=en&start=5&sig2=UTr85dcHv8tiOViHL5_nNg&tbnid=zPm1S8r9ty0FYM:&tbnh=124&tbnw=93&ei=jaC1R7WpHaba-AKe763cCg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%26gbv%3D2%26hl%3Den
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://foto.rambler.ru/public/teanika/54/10/1-web.jpg&imgrefurl=http://foto.rambler.ru/users/teanika/54/&h=421&w=500&sz=46&hl=en&start=6&sig2=V_K4g6C9TRCxT5jw9URlKA&tbnid=0huTGVjcIyo79M:&tbnh=109&tbnw=130&ei=jaC1R7WpHaba-AKe763cCg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%26gbv%3D2%26hl%3Den


          

                                                          Актин                                                   Тубулін 

     Мол. маса поліпептида            42000                                50000 (альфа-тубулін) 

                                                                                                    50000 (бета-тубулін) 

     Неполімерна форма          Глобулярний мономер       Глобулярний димер 

     Нуклеотид, що  

     поєднується з  

     неполімерною формою       АТФ(1 на мономер)                   ГТФ (2 на димер) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 







http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KeratinF9.png




Містять гомологічну 

ділянку в середині  

молекули (310 аміно- 

кислот), що мають 

структуру альфа- 

спіралі з 3 короткими 

не альфа-спіральними 

фрагментами 





Головні типи білків проміжних 
філаментів 

Типи 

білків 

Поліпептид Локалізація 

Тип 1                           Кислі кератини                                                         

(40000-70000)      

Нейтральні  та основні 

 кератини (40000-70000)                                                       

 

Епітеліальні клітини та похідні 

епідермісу 

Тип 2                           Віментин (53000)   

Десмін (52000)    

Гліальний фібрилярний 

кислий білок  (45000)                                        

Клітини мезенхімного походження 

М’язові клітини 

Гліальні клітини (астроцити) 

Тип 3                           Білки нейрофіламентів                                  

(130000,100000, 60000)                 

 

Нейрони 

Тип 4 Ядерні ламіни А, В та С 

(65000-75000)       

Ядерна ламіна 





Проміжні філаменти 
Нейрофіламенти 




