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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կեն սա բա նությունը գի տություն է կյան քի մա սի ն։ Այն ուսում նա սի րում 

է կյանքի հիմնական դրսևորումները, կյանքի կազմավորման մա կար-
դակ ները և, իհարկե, կեն դա նի օր գա նի զմ նե րը, այդ թվում նաև մարդուն։ 

Այն գի տե լիք նե րը, ո րո նք դուք ստա ցել եք նա խո րդ դա սըն թաց նե-
րից, ան հրա ժե շտ հի մք կծա ռայեն ընդ հա նուր կեն սա բա նության ուսում-
նա սիր ության հա մա ր։ 

Ընդ հա նուր կեն սա բա նության ուսում նա սիր ման հիմ նա խն դիր նե րի 
մեջ կար ևոր տեղ են գրա վում Երկ րագնդի վրա կյան քի զար գաց ման 
օ րե նք նե րը, տե սակ նե րի առա ջաց ման կեն սա բա նա կան մե խա նի զմ նե-
րը, ինչ պես նաև կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի տար բեր խմբե րի մի ջև գոր-
ծող փո խա դա րձ կա պե րը և դրա նց փո խազ դե ցությունը շր ջա կա մի ջա-
վայ րի հե տ։ 

« Կեն սա բա նություն։ Ընդ հա նուր օ րի նա չա փություն նե ր» դա սըն թա ցը 
գի տե լիք ներ է հա ղոր դում կյան քի կազ մա վոր վա ծության բո լոր մա կար-
դակ նե րում գոր ծող ընդ հա նուր օ րե նք նե րի մա սին, ծա նո թաց նում է կեն-
սա բա նա կան գոր ծըն թաց նե րին և եր ևույթ նե րին՝ հատկանշական բոլոր 
օրգանիզմների համար, ցույց է տա լիս մար դու տե ղը բնության մեջ և նրա 
պա տաս խա նատ վության աստիճանը։ 

Ը նդ հա նուր կեն սա բա նությունը ընդ հան րաց նում է կեն դանի բնու-
թյան մա սին ձեր ունեցած գի տե լիք նե րը և հա մա կա րգում նախ կի նում 
ուսում նա սիր ված փաս տե րը, ո րո նց ամբող ջությունը հնա րա վո րություն 
է տա լիս բա ցա հայ տե լ կյանքի հիմ նա կան օ րի նա չա փություն նե րը։ 

Դրա նց ճանա չողության հի ման վրա իրա կա նաց վում է բնության խե-
լա միտ օգտա գոր ծումը, հասարակության բնականոն պահ պա նությունը 
և մարդ տեսակի առողջ վե րար տադ րումը։ Դա սա գիր քը սեր տե լով` 
կծանոթա նաք կյանքի զար գաց ման ընդ հա նուր օրի նա չա փություն-
ներին։ Դրանցից շատերը կիրառելի են նաև առ օրյա կյան քում, մարդ-
կային շփում ներում: 

Կսո վո րեք հաս կա նալ երևույթների զար գաց ման գոր ծ ըն թաց նե րի 
տրամաբա նա կան բնույ թը, ինչը կարևոր է սե փա կան հաջողությունը 
պլանավորելու և ձեռք բերելու համար:

Կիմանաք ժա ռան գա կա նության և փո փո խա կա նության փո խա դա րձ 
կա պը և հա կա սու թյունը: Արդյունքում կհասկանաք ծնողներից և գեր-
դաս տանի այլ անդամներից ձեզ փոխանցված հատկանիշների դրսևոր-
ման և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: 
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Կծանոթանաք կեն սա բա նա կան առա ջա դի մությանը և պատմական 
զարգացմանը, ինչը էական է ժամանակակից աշխարհում երևույթների 
բազ մա զա նու թյան մեջ ճիշտ կողմ նորոշվելու հար ցում։ 

Կվերլուծեք նյութափոխանակությունը, որը հատկապես անհրա ժեշտ 
է կյան քում ժամանակի, գումարի, սեփական ակտիվության, շրջա պա-
տող մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների կառավարման հա-
մար: Արդ յունքում դասընթացի յուրացումը Ձեզ կօգ նի որպես մարդ, որ-
պես քա ղաքացի ըմբռ նել սե փա կան տեղը և դե րը շրջակա բնության և 
մարդ կանց մեջ: 

Այդ ամենին տիրապետումը մեզնից յուրաքանչյուրի հա մար կարևոր 
է, քանի որ, որ պես կյանքի դրսևորման ձևերից մեկը, մենք ևս ան զոր 
ենք խու սա փել այդ օրինաչափությունների ազդեցությունից մեր առօր-
յա և անձնական կյանքի վրա:

Ավելին՝ հաջողակ, առողջ, գործունյա և նախաձեռնող լինելու հա-
մար պա հանջ վում է ճանաչել կյանքի հիմնական բնույթը և ունակ լի նել 
այդ օրի նաչափությունները ծա ռայեց նելու սե փա կան շահերին և նպա-
տա կներին: 

Ժա մա նա կա կից կեն սա բա նության նվա ճում նե րի գո րծ նա կան կի-
րա ռումը ար դեն թույլ է տա լիս ստա նալ մար դու հա մար ան հրա ժե շտ 
կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյութե ր՝ դեղորայք, վի տա մին ներ, հոր մոն ներ և 
այլն։ Արդեն իսկ դժ վար է գտ նել տն տե սության որ ևէ ճյուղ, որ տեղ չեն 
օգ տա գո րծ վում կեն սա բա նա կան գի տե լիք նե րը։ 

Կեն սա բա նությունը հիմնարար նշա նա կություն ունի բնու թյա ն՝ որ-
պես մեր գոյության աղ բյու րի նկատ մա մբ խնայո ղա կան վե րա բեր մուն-
քի և բնա կան պա շար նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գո րծ ման վե րա բեր մունքի 
ձևա վոր ման գոր ծում։ 
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 	 1
Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի հիմ նա Կան 
հատ Կություն նե րը

 Հի շե՛ք
 Քի մի ա կան տա րր: Մո լե կուլ: Բջիջ: Հյուս վա ծք: Օր գան: Օր գա նիզմ: 
Նյութե րի փո խա նա կություն: Բազ մա ցում: Ժա ռան գա կա նություն և 
փո փո խա կա նություն: Զար գա ցում: Գրգ ռա կա նություն

Ի ՞նչ է կյան քը։  Կեն սա բա նության նվա ճում նե րը մեր օ րե րում թույլ 
տվե ցին բա ցա հայ տել կեն դա նի օր գա նի զմ նե րին բնո րոշ նոր գծեր և 
դրա հի ման վրա տալ կյան քի ավե լի ճի շտ բնո րո շում։ Ժա մա նա կա-
կից ռուս գիտ նա կան Մ. Վ. Վոլ կե նշ տեյ նը կյան քը բնո րո շում է այս պես. 
«Ե րկ րի վրա գոյություն ունե ցող կեն դա նի մար մին նե րը ներ կայաց նում 
են ինք նա կար գա վոր վող և ինք նա վե րար տա դր վող բաց հա մա կար գեր, 
ո րո նք կա զմ ված են կեն սա պո լի մեր նե րի ց՝ սպի տա կուց նե րից և նուկ լեի-
նաթ թունե րի ց»։ 

Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րը, այդ թվում՝ նաև մար դը, ներ կայաց նում են 
կա ռուց ված քային տար բեր կազ մա վոր վա ծության և բար դության մա-
կար դա կի կեն սա բա նա կան հա մա կար գե ր։ Դուք ար դեն գիտեք, որ բո-
լոր կեն դա նի օր գա նի զմ նե րը կա զմ ված են բջիջ նե րի ց։ Բջի ջը կա րող է 
լինել մեկ ամ բող ջա կան օր գա նի զմ կամ 
բազ մա բջիջ օր գա նիզմի մա ս (նկ. 1): Այն 
կա րող է ունե նալ բա վա կա ն պա րզ կա-
ռուց վա ծք՝ ինչ պես բակ տե րի ա նե րի և 
կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի դեպքում, 
այն պես էլ զգա լի ո րեն ավե լի բա րդ կա-
ռուց վա ծք՝ ինչ պես բույ սե րի, սն կե րի և 
կեն դա նի նե րի բջիջ նե րը ։

Բակ տե րի ա նե րը և նա խա կեն դա նի նե-
րը մեկ բջ ջից կա զմ ված լիարժեք օր գա նի զմ ներ են, ո րո նք կեն սա գոր-
ծում են ամ բող ջա պես և ինքնու րույն։ Իսկ այն բջիջ նե րը, ո րո նք մտ նում 
են բազ մաբ ջիջ օր գա նիզ մի կազ մության մեջ, մաս նա գի տաց ված են, այ-
սի նքն՝ իրա կա նաց նում են ո րո շա կի գոր ծառույթ և օր գա նիզ մից դուրս 
ինք նուրույն գոյություն ունե նալ չեն կա րո ղ։ 

Պետք է նկատել, որ բազ մաբ ջիջ օր գա նիզ մում բջիջ նե րի փո խազ դե-
ցության  հետ ևան քով  առա ջանում է նոր ո րակ, ո րը հա վա սա րա զոր չէ 

Նկ. 1. Բջիջ
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դրա նց պա րզ գումա րի ն, իսկ այդ նոր որակը բջիջները անհատապես 
չունեն։

Ցան կա ցած բջ ջում կեն սա գոր ծունե ությունն իրա կա նա նում է տար բեր 
մո լե կուլ նե րի փո խազ դե ցության շնորհիվ։ Այս մա կար դա կում սկսվում 
է կյանքի հիմնական հատկանիշների դրսևորումը՝ նյութե րի փո խա-
նա կությունը և է ներ գի այի փո խա կեր պումը, ժա ռան գա կան տե ղե կա-
տվության հա ղոր դումը և այլն։ 

Բազ մաբ ջիջ օր գա նիզ մում բջիջ նե րը և մի ջբջ ջային նյութը ձևավո ր-
ում են ո րո շա կի գոր ծըն թաց նե րով խի ստ կա պա կց ված հյուս վա ծք ներ 
և օր գան նե ր։ Դրա ար դյուն քում բազ մաբ ջիջ օր գա նիզ մը օր գան նե րի 
ամ բող ջա կան հա մա կա րգ է, որն ըն դունակ է ինք նուրույն կյանք վարել։ 

Կեն դա նի նյութին իր կազ մա վոր վա ծու թյան ցան կա ցած մա կար դա կում 
բնո րոշ են կյան քի հիմնարար հատ կա նիշ ները, ո րով այն տար բեր վում է 
ան կեն դան նյութի ց։ 

Օ րի նա կ՝ բո լոր կեն դա նի օր գա նի զմ նե րն ըն դունակ են կա տա րե լու 
նյութա փո խա նա կություն շր ջա կա մի ջա վայ րի հե տ։ Շր ջա կա միջա-
վայ րից դրա նք կլա նում են իրե նց սնն դա ռության հա մար ան հրա-
ժեշտ նյութեր և ար տա զա տում կեն սա գոր ծունե ության ար գա սիք ները։ 
Նյութա փո խա նա կությունը ապա հո վում է օր գա նիզ մի քի մի ա կան կազ մի 
և բո լոր մա սե րի կա ռուց ված քի կայունությունը, ինչ պես նաև  նրա  կեն-
սա գոր ծունե ության հաս տա տունությունը շր ջա կա մի ջա վայ րի անընդ-
մեջ փո փոխ վող պայ ման նե րում։

Կեն դա նի նյութի հա ջո րդ բնո րոշ հատ կա նի շը ինք նա վե րար տա-
դրումն է։ Բազ մա նա լու, այ սի նքն՝ նույն 
տե սա կի նոր սե րունդ ապա հո վե լու հատ-
կու թյունը կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի հիմ-
նա կան հատ կա նիշ նե րից մե կն է։ Սե րուն-
դը հիմ նա կա նում նման է ծնող նե րին, այդ 
պատ ճա ռով օր գա նի զմ նե րի՝ իրե նց նման-
նե րին վե րար տադ րե լու հատ կությունը 
սեր տո րեն կապ ված է ժա ռան գա կա-
նության հե տ (նկ. 2):

 Ժա ռան գա կա նությունը օր գա նի զմ նե րի՝ իրե նց հատ կա նիշ նե րը և 
զար գաց ման առա նձ նա հատ կություն նե րը սե րն դից սե րունդ փո խան-
ցելու հատ կությունն է։ Սա կայն սե րուն դը ծնող նե րի ճի շտ կրկ նությունը 
չէ, և այս տեղ դրս ևոր վում է փո փո խա կա նությունը՝ օր գա նի զմ նե րի նոր 
հատ կություն ներ և հատ կա նիշ ներ ձե ռք բե րե լու ունակությունը։

Նկ. 2. Կարապն իր սերնդի հետ
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  Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի հիմ նա Կան հատ Կություն նե րը 7

 Փո փո խա կա նությունը ստեղ ծում է բնա կան պայ ման նե րում գոյա տևե-
լու հա մար անհրա ժեշտ բազ մա զանություն, այսինքն՝ ավե լի հար մար ված 
առա նձ նյակ նե րի, որոնք աչքի են ընկնում նոր հատկանիշնե րով։ Սա իր 
հեր թին բե րում է նոր կեն սաձ ևե րի, օր գա նի զմ նե րի նոր տե սակ նե րի առա-
ջաց մա նը։

Զար գա նա լու հատ կությունը կենդանի նյութի հա մը նդ հա նուր հատ-
կություն է։

 Զար գաց ում ասելով հաս կա նում են կեն դա նի օբյե կտ նե րի ան-
դար ձե լի ուղ ղո րդ ված օ րի նա չափ փո փո խություն նե րը։ Կեն դա նի 
նյութի զար գա ցումը ներ կայաց վում է օր գա նի զմ նե րի ան հա տա կան 
զար գաց մա մբ կա մ օն տո գե նե զով և պատ մա կան զար գաց մամբ կա մ 
ֆի լո գե նե զո վ։

Է վո լյուցի ան կեն դա նի բնության ան դար ձե լի և ուղ ղո րդ ված զար-
գա ցումն է, որն ուղե կց վում է նոր տե սակ նե րի և կյան քի բար դաց ված 
ձևե րի առա ջաց մա մբ։ 

Երկ րի վրա կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի ամբողջ բազ մա զա նությունը 
է վո լյուցի այի ար դյունք է։

Գոյություն ունեն կեն դա նի բնության ձևերը ան կեն դան բնու թյու նից 
տար բե րող և այլ կար ևոր բնո րո շիչ գծե ր ևս։ Դրան ցից են ինք նա կար-
գա վո րումը, գրգ ռա կա նությունը, ռիթ մայ նությունը և այլ հատ կա նիշ-
ներ, ո րո նք ձեզ ծա նոթ են «Մա րդ» դա սըն թա ցի ց։  

Այս պի սով, կեն դա նի օր գա նի զմ նե րը խի ստ տար բեր վում են ան կեն-
դան օբ յեկտ նե րից (ո րո նց ուսում նա սի րությա մբ զբաղ վում են ֆի զի կան 
և քի մի ան) իրե նց բար դությա մբ և բա րձր կա ռուց ված քային ու ֆունկ-
ցիո նալ բացառիկ կար գա վոր վա ծությա մբ։ 

Այս պի սով, ծա նո թա նա լով կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի հիմ նա կան 
հատ կա նիշ նե րին և հատ կություն նե րին՝ կա րե լի է սկ սել ման րա մաս նո-
րեն ծա նո թա նալ դրա նց հիմ նա կան օ րի նա չա փություն նե րին։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Տվեք կյան քի բնո րո շումը ։

2. Կեն դա նի նյութի կազ մա վոր վա ծության ի՞նչ մա կար դակ ներ գի տե ք։

3. Ի՞նչ է կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի ինք նա վե րար տադ րումը։

4. Ի՞նչ է զար գա ցումը։ Զար գաց ման ի՞նչ ձևեր գի տե ք։

5. Բե րեք օր գա նիզ մում կենսա կան գոր ծըն թաց նե րի կար գա վոր ման 

օ րի նակ նե ր։
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 ԲԱ ԺԻՆ I 
ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
Օ ՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Կյան քի սկզբ նա վո րու մը և հե տա գա զար գա ցու մը ե րկ-
րագն դի վրա կապ ված են բջ ջի ձևա վոր ման հետ: Կյան-
քի բջ ջային կազ մա վո րու մը այն հիմն ա կան դրս ևո րումն 
է, ո րը թույլ է տա լիս ան կեն դան աշ խար հը տա րան ջա տել 
կեն դա նի կազ մա վո րումն ե րից: 

Մեզ շր ջա պա տող աշ խար հը կա րե լի է բա ժա նել եր կու 
հիմն ա կան մա սի՝ ան կեն դան նյութ և կեն դա նի հա մա կար գեր:

Կեն դա նի հա մա կար գե րին բնո րոշ են ա ռանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ-
ներ, ո րոնք էլ պայ մա նա վո րում են դրանց կեն դա նի հատ կու թյուն նե րը՝ 
բազ մա ցու մը, ա ճը, զար գա ցու մը, նյու թա փո խա նա կու թյու նը և այլն:

 Կյան քի ոչ բջ ջային ձևեր: Այս խմ բում ը նդ գրկ ված են վի րուս նե-
րը, ո րոնք մի ջան կյալ դիրք են գրա վում ան կեն դան և կեն դա նի ի րա կա-
նու թյուն նե րի միջև: Վի րուս նե րը բջ ջային կազ մա վո րում չու նեն, սա կայն 
դրսևո րում են կյան քին բնո րոշ հիմն ա կան հատկանիշը՝ բազ մա ցու մը:

 Կյան քի բջ ջային ձևեր: Կյան քի պատ մա կան զար գաց ման և աս տի ճա-
նա կան բար դաց ման հետ ևան քով ձևա վոր վել են բջ ջային գո յու թյան եր կու 
աս տի ճա նա կան ձևե րը՝ մի աբջ ջայ նու թյու նը և բազ մաբջ ջայ նու թյու նը:

Բջի ջն ամ բող ջա կան կեն դա նի հա մա կա րգ է՝ ան կախ այն բա նից՝ 
առան ձին օր գա նի զմ է թե մի այն նրա մի բաղ կա ցուցիչ մա սը։ Բո լոր 
բջիջ նե րն օժտված են ընդ հա նուր հատ կա նիշ ներով և հատ կություն-
ներով: Մի աբ ջիջ օր գա նիզմ նե րը ան կախ գո յու թյուն ու նե ցող և կյան քի 
հիմ նա կան դրս ևո րում նե րը ցու ցա բե րող ե զա կի բջիջ ներ են:

 Բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ ե րը կազմ ված են քիչ կամ շատ թվով բջիջ նե րից, 
ո րոնց բարդ կազ մա վո րու մը ստեղ ծում է օր գա նիզմ: Բազ մաբ ջիջ բույ սե րի, 
սն կե րի, կեն դա նի նե րի, նաև մար դու օր գա նիզ մը պա րու նա կում է բջիջ նե րի 
բազ մա քա նակ ձևեր ու տե սակ ներ:

 Ուսում նա սի րե նք կեն դա նի օր-
գա նի զմ նե րի տար րա կան մի ա վո րի՝ 
բջջի քի մի ա կան կազ մը, կա ռուց-
ված քը և կեն սա գոր ծունե ության 
առանձ նա հատ կություն նե րը:

ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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9Գ լուխ 1 Կեն դա նի նյութի քի մի ա Կան  Կազ մա վոր վա ծությունը 

Գ ԼՈՒԽ 1
Կեն դա նի նյութի քի մի ա Կան  
Կազ մա վոր վա ծությունը 

 	 2
Բջ ջի քի մի ա Կան Կազ մությունը 

 Հի շե՛ք
Կենսածին տարրեր: Միկրոտարրեր: Ուլտրամիկրոտարրեր: Պոլիմերներ 

Երկ րագն դի վրա կյան քի ա ռա ջաց ման հար ցը գի տու թյան ա մե նա-
առեղծ վա ծային հար ցե րից է, այ նու հան դերձ, ներ կա յումս մարդ կու թյա նը 
հայտ նի են այդ եր ևույ թը լու սա բա նող ո րո շա կի փաս տեր: Են թադր վում է, 
որ կեն դա նի հա մա կար գե րը ա ռա ջա ցել են ան կեն դան նյու թից՝ դրա բար-
դաց ման և ի նք նա կար գա վոր ման ար դյուն քում:

Բջ ջի բա ղադ րության մեջ մտ նում են շուրջ 70 քի մի ա կան տար րեր, ո րոնք 
հան դի պում են նաև ան կեն դան բնության մեջ, ինչն էլ կեն դա նի և ան կեն-
դան բնության մի աս նության ապա ցույց նե րից մե կն է: Սա կայն քի միա-
կան տար րե րի հա րա բե րակ ցությունը կեն դա նի և ան կեն դան նյութերում 
տար բեր է: Կեն դա նի օր գա նիզ մում քի մի ա կան տար րե րը, ըստ իրե նց 
քանակության, բա ժան վում են մի քա նի խմ բի:
Դ րանք ե ն՝

•	  մակ րո տար րեր
•	  միկ րո տար րեր 
•	 ուլտ րա միկ րո տար րեր:
 Մակ րո տար րեր
Բջ ջի բա ղադ րու թյան մեջ տո կո սի ամ բող ջա կան թվային մե ծու թյուն 

ու նե ցող քի մի ա կան տար րերն են:
Բջ ջի զա նգ վա ծի մո տա վո րա պես 98 %-ը կազ մում են չո րս տար րե ր՝ ջրա-

ծին, թթ վա ծին, ած խա ծին և ազոտ: Դրա նց ան վա նում են մակ րո տար րեր: 
Այս տարրերը հաճախ ան վա նում են կեն սա ծին տար րեր: Սրա նք բո լոր օր-
գա նիզմներին բնորոշ մի ա ցություն նե րի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րն են: 

 Միկ րո տար րեր
Բջ ջի բա ղադ րու թյան մեջ տո կո սի տա ս նոր դա կան կամ հա րյու ր-

երորդա կան թվային մե ծու թյուն ու նե ցող քի մի ա կան տար րերն են: Դրանք 
թվով 8-ն ե ն՝ S, P, Na, K, Cl, Ca, Fe, Mg:
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Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րին բնո րոշ քի մի ա կան մի ա ցու թյուն նե րի մեծ 
մա սը կոչ վում են պո լի մեր ներ (հունա րեն «պո լի ս»՝ շատ, «մե րո ս»՝ մաս), 
օ րի նակ՝ սպի տա կուց ներն ու նուկ լե ի նաթ թու նե րը: Այս կենսաբանա-
կան պո լի մեր նե րը կազմ ված են հիմն ա կա նում մակ րո տար րե րից, ծծմբից, 
ֆոս ֆո րից ու ևս մի քանի այլ տարրերից:

Բջ ջում մնացյալ վեց միկրոտար րե րից յու րա քան չյուրը ունի իր ուրույն 
դերը: Օ րի նա կ՝ Na-ը, K-ը և Cl-ն ապա հո վում են բազ մա թիվ նյութե րի թա-
փան ցե լիությունը բջիջ և նյար դա թե լով նյար դային ազ դա կի հա ղոր դումը: 
Ca-ը և P-ը մաս նակ ցում են ոսկ րային հյուս ված քի ձևա վոր մա նը, դրան ցից 

է կախ ված ոսկ րե րի ամ րությունը 
(նկ. 3): Դրա նից բացի, Ca-ը մաս-
նակցում է արյան բնա կա նոն մա-
կար դմանը: 

Եր կա թը մտնում է հե մոգ լո-
բի նի կազ մության մե ջ՝ մաս նակ-
ցե լով գազա փո խա նա կու թյանը: 
Mg-ը մտ նում է քլո րո ֆիլի բա-
ղադրու թյան մեջ, իսկ կենդա նի-
նե րի բջիջ նե րում արա գաց նում է 
նյութա փո խա նակությունը: 

Բջ ջի բա ղադ րու թյան մեջ տո կո սի հա զար ե րոր դա կան կամ ա վե լի փոքր 
թվա յին մե ծու թյուն ու նե ցող քի մի ա կան տար րերը ուլտրամիկրոտար րերն 
են: Դ րանք ե ն՝ ցին կը, պղին ձը, յո դը, ֆտո րը, կո բալ տը, ման գա նը, մո-
լիբ դե նը, բո րը և այլն, որոնք բջջի մեջ պա րունակ վում են շատ քիչ քա-
նա կությա մբ: Դրանք կազ մում են բջ ջի ամ բո ղջ զա նգ վա ծի ընդա մե նը 
0,02 %-ը: Այդ պատ ճա ռով էլ դրանք ան վա նում են ուլտ րա միկ րո տար րեր: 
Դրա նք ևս ունեն կեն սա կան կար ևոր նշա նա կություն, քանի որ մտնում են 
ֆեր մե նտ նե րի, վի տա մին նե րի և հոր մոն նե րի կազմության մեջ: 

Այս պե ս՝ յո դը վա հա նա գեղ ձի թի րօք սին կա րևորա գույն հոր մո նի բա-
ղադ րիչն է: Ցին կը մտ նում է են թաս տա մոք սային գեղ ձի ին սուլին հոր-
մո նի բա ղադ րության մեջ և ուժե ղացնում է սե ռա կան հոր մոն նե րի ակ-
տի վությունը: Կո բալ տը B12 վի տա մի նի ան հրա ժե շտ բա ղադ րիչ է, այն 
կար ևոր դեր ունի արյունաս տե ղծ ման գոր ծըն թա ցում:

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Թվարկեք կենսածին տարրերը և բնորոշեք դրանց նշանակությունը:
2. Ո րո ՞նք են միկ րոտարրերը  և ուլտրամիկրո: Բե րեք օ րի նակ ներ և 

բնութագ րեք դրանց կեն սա բա նա կան նշա նա կությունը: 

Նկ. 3. Կալցիումը և ոսկրի ամրությունը
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 	 3
Բջ ջի Բա ղադ րության մեջ մտ նող  
անօր գա նա Կա ն  նյութե րը

 Հի շե՛ք
 Մո լե կուլ նե րի բևե ռա կա նությունը: Ջրած նային կա պեր: Կո վա լե նտ 
կա պեր: Կա տա լի զա տոր ներ 

Քի մի այի դա սըն թա ցից ձեզ ար դեն հայտ նի է, որ բո լոր նյու թե րը և 
միա ցու թյուն նե րը ըն դուն ված է դա սա կար գել եր կու տի պի՝ ա նօր գա նա-
կան նե րի և օր գա նա կան նե րի: Այս եր կու խմ բե րին պատ կա նող նյու-
թերն էլ լայ նո րեն տա րած ված են բջ ջում: Մաս նա վո րա պես, ա նօր գա-
նա կան նյու թե րից՝ ջու րը և հան քային ա ղե րը, ի սկ օր գա նա կան նե րից՝ 
սպի տա կուց նե րը, նուկ լե ի նաթ թու նե րը, ած խաջ րե րը, ճար պե րը:

Ջուր: Կեն դա նի բջիջ նե րում ամե նա տա րած ված և ամենա էական ան-
օր գա նա կան նյութը ջուրն է: Ատա մի է մա լի բջիջ նե րում ջուրը կազ մում է 
բա ղադրության մո տա վո րա պես 10 %-ը, իսկ զար գա ցող սաղ մի բջիջ նե-
րում՝ 90 %-ից ավե լի: Բազ մաբ ջիջ օր գա նիզ մում ջուրը մի ջի նը կազ մում 
է մա րմ նի զա նգ վա ծի մո տա վո րա պես 80 %-ը:  

Ջու րը հիմնական նշա նա կու թյուն ու նի բջ ջի կեն սա գործ ունեության հա-
մար: Ջրի կո րուս տը ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց նում է բջջի ո չն չաց ման: 
Ջու րը բջ ջի ներ քին կեն սա մի ջա վայրն է, որ տեղ էլ տե ղի են ու նե նում կեն-
սա կան բոլոր գոր ծըն թաց նե րը: 

Ջ րի գործառույթ նե րը հիմ նա կա նում ո րոշ վում են նրա քի մի ա կան և 
ֆի զի կա կան հատ կություն նե րով, ին չը պայ մա նա վոր ված է ջրի մոլե կուլ-
նե րի փո քր չա փե րով և բևե ռա կա նությա մբ, ինչ պես նաև ջրած նային 
կա պե րով մի մյա նց մի ա նա լու ունա կությա մբ:

Բ ևե ռա կա նությունը մո լե կուլ նե րում «+» և «-» լից քե րի ան հա վա սա-
րա չափ բաշ խումն է: Ջրի մո լե կուլի մի ծայ րը կրում է ոչ մեծ դրա կան 
լի ցք, մյուսը՝ բա ցա սա կան: Այդ պի սի մո լե կուլն ան վա նում են դի պոլ: 

Ջրի մոլե կուլ նե րի միջև առա ջա նում է է լեկտրաստա տիկ փո խազ դե-
ցություն, և դրանք  կար ծես «սո սնձ վում են» (նկ. 4): 

Ջ րած նային կա պե րի շնոր հիվ ջու րը դառնում է հո սու ն և ձեռք բե րում 
ոչ թե գա զային, այլ հե ղուկ ագ րե գա տային վի ճակ: Ար դյուն քում հե ղու-
կում պահ պան վում են նաև ջրի մո լե կուլ նե րի դի պո լային հատ կու թյուն-
նե րը, ին չի շնոր հիվ է լ ջուրը նյութա փո խա նա կության գոր ծըն թաց նե րին 
մաս նակ ցող բևե ռային նյութե րի հա մար գերա զա նց լուծիչ է ծառայում:
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Որ պես լուծի չ՝ ջուրն ապա հո վում է 
ինչ պես նյութե րի մուտ քը բջիջ, այն-
պես էլ կեն սա գոր ծունե ության ար-
դյունք նե րի հե ռա ցումը բջ ջից, քա նի 
որ մի ա ցություն նե րի մեծ մա սը կա-
րող են ներ թա փան ցել բջիջ մի այն 
լուծ ված վի ճա կում: 

Էական է նաև ջրի քի մի ա կան դե-
րը: Ո րոշ կեն սա բա նական կա տա լի-
զա տոր նե րի՝ ֆեր մե նտ նե րի ազ դե-
ցու թյա մբ այն մաս նակ ցում է բջջում 
հիդ րո լի զի ռե ակ ցի ա նե րին: Ար դյուն-
քում ստաց վում են նոր նյու թեր՝ նոր 
հատ կություն նե րով: 

Ջ րի քի մի ա կան և ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջա կա նու թյու-
նը ջու րը վե րա ծում են մի աս նա կան և յու րա տե սակ ան կեն դան «օր գա նիզ-
մի»: Ջրի այդ պի սի զար մա նահ րաշ դրս ևո րումն ե րից է նրա և ջեր մության 
փոխ հա րա բե րու թյու նը:

Ջուրն օժտ ված է լավ ջեր մա հա ղոր դա կա նությա մբ և մեծ ջեր մա տա-
րո ղությա մբ, այդ պատ ճա ռով բջ ջի ներ սում ջեր մաս տի ճա նը մնում է 
ան փո փոխ, կամ նրա տա տա նում նե րը զգա լի ո րեն փո քր են, քան բջի ջը 
շր ջա պա տող մի ջա վայ րում:

 Հան քային աղեր: Բջ ջում հանքային աղերի մեծ մա սը գտն վում են 
կա՛մ իո նային (դի սոց ված) վի ճա կում, կա՛մ պինդ չլուծ վող աղի տես-
քով: Իոն նե րից կար ևոր նշա նա կություն ունեն K+, Na+, Ca2+ կա տի ոն նե-
րը, ո րոնք ապա հո վում են կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի այն պի սի կար ևոր 
հատ կա նիշ, ինչ պի սին գրգ ռա կա նությունն է: 

Բազ մա բջիջ օր գա նի զմ նե րի հյուս վա ծք նե րում կալ ցի ումը մտ նում 
է մի ջբջ ջային «ցե մեն տի» կազ մի մե ջ՝ պայ մա նա վո րե լով բջիջ նե րի 
շղթայակ ցումը միմյանց և հյուս վա ծք նե րի ձևավորումը:

Բջ ջում գտն վող աղե րի խտությունից է կախ ված դրա նց բուֆե-
րային հատ կությունը: Բջ ջում pH-ը մի շտ թույլ հիմ նային է, չե զո քին 
մոտ: Բուֆե րայ նություն է հա մար վում բջ ջի՝ իր պա րունա կության 
թույլ հիմ նային ռե ակ ցի ան մշ տա պես նույն մա կար դա կում պա հե լու 
ունակությունը:

Բջ ջի բուֆե րայ նությունը հիմ նա կա նում ապա հով վում է H2PO4
- և 

HPO4
2- անի ոն նե րով: Հյուսվածքային հե ղուկի և արյան միջև բուֆե-

րի դեր կա տա րում են H2CO3 և HCO3
- անիոնները: Թույլ թթունե րի 

Նկ. 4. Ջրի առան ձին դի պոլ ների միջև 
կա պե րի առա ջաց ման գծապատ կերը 
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անի ոն նե րը և թույլ հիմ քե րը կա պում են ջրած նի (H+) և հիդ րօք սիլ (OH-) 
իոն նե րը, ո րի շնոր հիվ բջ ջի ներ սում pH-ի մե ծությունը գո րծ նա կա նո-
րեն չի փոխ վում:

Ca-ի և P-ի գերակշիռ մասը մտ նում  է ոսկ րային հյուս վածքի կազ-
մության մեջ ած խա թթ վի և ֆոս ֆո րա կան թթ վի աղե րի ձևով, ո րոնք 
ունեն հետ ևյալ ընդ հա նուր բա նաձ ևը՝ CaCO3•nCa3(PO4)2: Սրա նք մտ նում 
են նաև փափ կա մար մին նե րի խե ցու կազ մության մե ջ՝ ապա հո վե լով 
դրա նց ամ րությունը:

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ո րո ՞նք են ջրի մո լե կուլի տա րա ծա կան կա ռուց ված քի առա նձ նա-
հատ կություն նե րը, ո րով պայ մա նա վոր ված է նրա կեն սա բա նա կան 
նշա նա կությունը: 

2. Բացատրեք բջջի ակտիվության և դրանում ջրի քանակության փո-
խա դարձ կապը

3. Նկարագրեք մարդու օրգանիզմում ընթացող հիդրոլիզի ռեակ ցիա-
ներ, որոնք ընթանում են ֆերմենտների մասնակցությամբ:

4. Ի ՞նչ հան քային աղեր են մտ նում կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի բա ղա-
դրության մեջ: 

5. Ո ՞ր նյութե րն են պայ մա նա վո րում բջ ջի բուֆե րային հատ կություն-
նե րը:

 
 	 4

Բջ ջի Բա ղադ րության մեջ մտ նող օր գա նա Կան 
նյութե րը: Ս պի տա Կուց նե րի եվ ած խաջ րե րի  
Բազ մա զա նությունը եվ գործառույթ նե րը

 Հի շե՛ք
Սպիտակուց: Ամինաթթու: Ֆեր մե նտ ներ: Հա կա մար մին ներ: Պոլի-
սա խա րիդ ներ: Մոնոշաքարներ 

Օր գա նա կան նյութե րը կազ մում են բջ ջի զա նգ վա ծի մոտավորա պես 
20-30 %-ը: Դրա նց թվին են պատ կա նում կեն սա բա նա կան պո լի մեր նե-
րը և մի շա րք խոշոր մո լե կուլ նե ր՝ ամի նաթ թուներ, պա րզ շա քար ներ, 
նուկ լե ո տիդ ներ և այլն: Օր գա նա կան նյու թե րի քա նա կը տար բեր տի-
պի բջիջ նե րում փո փո խա կան է: Բուսա կան բջիջ նե րում գե րա կշ ռում են 
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ած խա ջրե րը՝ 40-50 %, իսկ կեն դա նա կան բջիջ նե րում՝ սպի տա կուց նե-
րը՝ 20-35 %: 

Օր գա նա կան նյութե րի յուրա քան չյուր խումբ ցան կա ցած տի պի բջիջ-
նե րում կա տա րում է նույնական գործառույթ ներ:

Ս պի տա կուց ներ: Բջ ջի օր գա նա կան նյութե րի թվում սպի տա կուց-
նե րը առա ջին տե ղում են ինչ պես քա նա կությա մբ, այն պես էլ նշա նա-
կությա մբ: Մար դու օր գա նիզ մում հան դի պում են մոտ 5 մլն տե սա կի 
սպի տա կուցային մո լե կուլ ներ, ո րո նք տար բեր վում են ոչ մի այն միմ-
յան ցից, այլ նաև ուրիշ օր գա նի զմ նե րի սպի տա կուց նե րից: Կեն սա բա-
նա կան պո լի մե րը «եր կար գնացք» է, ո րը կազմ ված է հա ջոր դա բար 
մի մյանց մի ա ցած « վա գոն նե րից». 

(վա գոն) x n = գնացք, ա պա՝ (մո նո մեր) x n = պո լի մեր

Հա մա պա տաս խա նա բար, պո լի մեր գնաց քի վա գոն նե րը կկոչ վեն 
մո նո մեր ներ: 

Ս պի տա կուց նե րի մո նո մեր նե րը կոչ վում են ա մի նաթ թու ներ: Մո նո-
մեր նե րը կա րող են լի նել տար բեր տե սա կի, սա կայն ու նե նալ նույն կա-
ռուց ված քային տրա մա բա նու թյու նը: Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րի բո լոր 
սպի տա կուց նե րը հա վաք ված են ըն դա մե նը 20 տար բեր տե սա կի ա մի-
նաթ թու նե րից:

Հետևաբար սպիտակուցների կառուցվածքը ապա հով վում է ըն-
դա մե նը 20 տար բեր տե սա կի ամի նաթ թունե րի հա մակ ցություն նե րով: 
Դրա նց հա ջոր դա կա նության կար գը կա րող է լի նել շատ բազ մա զան, 
ո րի շնոր հիվ էլ գոյություն ունի իրա րից տար բեր վող սպի տա կուց նե-
րի մո լե կուլ նե րի վիթ խա րի քանակություն: Օ րի նա կ՝ 20 ամի նա թթ վային 
մնա ցո րդ նե րից տե սա կա նո րեն կա րե լի է կազ մել 2  x  1018 սպի տա կուցային 
մո լե կուլ նե րի տար բե րակ ներ, ո րո նք իրա րից տար բեր վում են ամի նա-

թթունե րի հա ջոր դա կա նությա մբ: 
Ս պի տա կու ցի պո լի մե րի ա ռա ջաց-
ման ժա մա նակ ա մի նաթթ վային 
« վա գոն նե րը» մի ա նում են մի մ-
յանց պեպ տի դային կա պով: Պեպ-
տի դային կա պը կո վա լենտ քի-
միա կան կա պի տա րա տե սակ է, 
որ ձևա վոր վում է եր կու ա մի նաթ-
թու նե րի միջև: Սպի տա կու ցի մեկ 
ամ բող ջա կան պո լի մե րը ըն դուն-
ված է ան վա նել պո լի պեպ տիդ, 

Նկ. 5. Սպի տա կուցի մո լե կուլի պո լի պեպ տի
դային շղ թայի դա րս ված քի գծա պատ կե րը
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15Գ լուխ 1  Կեն դա նի նյութի քի մի ա Կան Կազ մա վոր վա ծությունը  

ի սկ եր կու ա մի նաթթ վի միացությունը՝ դի պեպ տիդ, ե րե քի նը՝ տրի պեպ-
տիդ (նկ. 5): 

Ս պի տա կուց ներն ի րենց ա ռաջ նային նշա նա կու թյամբ պայ մա նա վոր-
ված՝ բջ ջի ա մե նից բազ մա ֆունկ ցի ո նալ նյու թերն են: Ս պի տա կուց նե րի 
գործառույթ նե րը բջ ջում բազ մա զան են: Սպի տա կուց նե րը բջ ջում կա-
տա րում են կա ռու ցո ղա կան, կա տա լի զային, շար ժո ղա կան, փո խադ րա-
կան, պաշտ պա նա կան, է ներ գի ա կան գոր ծա ռույթ ներ:  

Կա ռուցո ղա կան գործառույթ: Սպի տա կուց նե րը մաս նակ ցում են 
բջջա յին բո լոր թա ղա նթ նե րի, բջ ջի օր գա նոիդ նե րի, ինչ պես նաև ար տա-
բջ ջային գոյա ցություն նե րի ձևա վոր մա նը:

Կա տա լի զային գործառույթ: Բո լոր ֆեր մե նտ նե րը սպի տա կուցային 
բնույ թի նյութեր են, դրա նք բջ ջում ըն թա ցող քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը 
արա գաց նում են տասնյակ ու հա րյուր հա զարա վոր ան գամ (նկ. 6):

Շար ժո ղա կան գործառույթն 
ապա հո վում են հա տուկ կծկ վող 
սպի տա կուց նե րը: Այս սպի տա կուց-
նե րը մաս նակ ցում են շարժ ման այն 
բո լոր տե սակ նե րին, ո րոնց ըն դու-
նակ են բջիջ նե րն ու օր գա նիզմ նե-
րը: Դրանք են՝ կե ղծ ոտ քե րի առա-
ջա ցում, թար թիչ նե րի թար թում, 
նա խա կեն դա նի նե րի մտ րակ նե րի 
թա փա հարում, բազ մաբ ջիջ կեն դա-
նի նե րի մկան նե րի կծ կում, բույ սե րի 
տե րև նե րի շար ժում և այլն:

Փո խադ րա կան գործառույթը 
պայ մա նա վոր ված է նրանով, որ 
սպի տակուցները ըն դունակ են իրենց մի աց նել քի մի ա կան տարբեր 
տար րեր, օ րինա կ՝ թթվա ծին կամ կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյութեր՝ հոր-
մոն ներ, և փոխադրել մա րմ նի տար բեր օր գան ներ ու հյուս վա ծք ներ:

Պա շտ պա նա կան գործառույթ: Օտա րա ծին նյութերի կամ ման րէ -
ների՝ օր գա նի զմ մուտք գոր ծե լու դեպ քում արյան սպի տակ մարմ նիկ նե-
րում՝ լեյ կո ցիտ նե րում, առա ջա նում են հա տուկ տիպի սպի տա կուց նե ր՝ 
հա կա մար մին ներ: Դրա նք կա պում և վնա սա զեր ծում են օր գա նիզ մին ոչ 
բնո րոշ նյութե րը՝ հա կա ծին նե րը: 

Է ներ գի ա կան գործառույթ: Սպի տա կուց նե րը բջ ջի հա մար ծա ռայում 
են նաև որ պես է ներ գի այի աղ բյուր: Լրիվ ճեղ քման դեպ քում 1 գ սպի-
տա կուցից ան ջատ վում է 17,6 կՋ է ներ գի ա: 

Նկ. 6. Պերոքսիդազա ֆերմենտը
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Ած խաջ րեր: Ած խաջ րե րը կամ շա քար նե րը օր գա նա կան նյութեր են՝ 
Cn(H2O)n ընդ հա նուր բա նաձ ևով: Ած խաջ րե րի մեծ մա սում ջրի մո լե-
կուլ նե րի թի վը հավասար է ած խած նի ատոմ նե րի թվին, այդ պատ ճա-
ռով էլ դրա նք ան վա նում են ած խա ջուր: 

Օ րի նակ՝ C6H12O6 (գ լյու կոզ), որ տեղ 6C = C6 և 6H2O = H12O6: 

Կեն դա նա կան բջիջ նե րում ած խաջ րե րը կազ մում են զանգվածի ըն դա-
մե նը 1-2 %-ը, եր բե մն՝ 5 %-ը: Բուսա կան բջիջ նե րում դրա նց պա րունա-
կու թյունը ո րոշ դեպ քե րում կազ մում է չոր զանգվածի 90 %-ը. օրինակ՝ 
կար տո ֆի լի պա լար նե րում, սեր մե րում և այլն: 

Ած խաջ րե րը բա ժան վում են մի ա շա քար նե րի և բազ մա շա քար նե րի: 
Մի ա շա քար նե րը՝ մո նո սա խա րիդ նե րը, պա րզ շա քար նե ր են: Դրան-

ցից առա վել կար ևոր են գլյուկո զը, ֆրուկ տո զը և գա լակ տո զը։ Գլյուկո-
զը պա րունակ վում է արյան մեջ (0,1-0,12%): Հայտնի են նաև Ռի բո զը և 
դեզօք սի ռի բո զը, որոնք մտ նում են նուկ լե ի նաթ թունե րի կազ մի մեջ: 

Եր կու մո նո սա խա րի դից կա զմ ված մի ա ցություն նե րը կոչ վում են 
երկշաքարներ՝ դիսա խա րիդ ներ: Դրան ցից են մալ թո զը, լակ տո զը և 
սախա րո զը: Սա խա րո զը՝ շա քա րե ղե գի շա քա րը, բույ սե րում առա վել 
շատ է տա րած ված: Այն կա զմ ված է գլյուկո զից և ֆրուկ տո զից:

Բազմաշաքարներ՝ պո լի սա խա րիդ ներ են կոչվում բազ մա թիվ մո-
նո սա խա րիդ նե րից կազմ ված բա րդ ած խաջ րե րը: Գլյուկո զը այն պի սի 
պո լի սա խա րիդ ների մո նո մե րն է, ինչ պի սիք են օս լան, գլի կո գե նը և 
թաղան թա նյութը (նկ. 7):

Ած խաջ րե րը կա տա րում են եր կու հիմ նա կան գործառույթ՝ կա ռուցո-
ղա կան և է ներ գի ա կան: Օ րի նա կ՝ բուսա կան բջիջ նե րի բջ ջա պա տը 
կա զմ ված է թա ղան թա նյութից, բա րդ պո լի սա խա րիդ խի տի նը մտ նում 
է հոդ վա ծո տա նի նե րի ար տա քին կմախ քի կազ մության մեջ: Սն կե րի 
բջջում ևս խի տի նը կա տա րում է կա ռուցո ղա կան գործառույթ: 

Նկ. 7. Փայտի ամրությունը պայմանավորող 
թաղանթանյութի մոլեկուլային կառուցվածքը
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Ած խաջ րե րը բջ ջի է ներ գի այի հիմ նա կան աղ բյուրն են: 1 գ ած խա-
ջրի օք սի դաց ման ար դյուն քում ան ջատ վում է 17,6 կՋ է ներ գի ա: Բու-
սա կան օր գա նիզմ ներում օս լան, իսկ կեն դա նականում՝ գլի կո գե նը 
պաշարանյութի ձևով կուտակ վում են բջիջ նե րում՝ ծա ռայե լով որ պես 
սնն դի և է ներ գի այի հետագա աղբյուր:

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի ՞նչ օր գա նա կան նյութեր են մտ նում բջ ջի բա ղադ րության մե ջ։ 
2. Ի ՞նչ պա րզ օր գա նա կան մի ա ցություն նե րից է կա զմ ված սպի տա-

կուցը։ 
3. Ի ՞նչ է դիպեպ տի դը ։
4. Ս պի տա կուցի ի՞նչ գործառույթ ներ են ձեզ հայտ նի։ 
5. Ո ՞ր քի մի ա կան մի ա ցություն նե րն են ան վա նում ած խաջ րե ր։ 
6. Ո ՞ր պա րզ ած խա ջուրն է օս լայի, գլի կո գե նի, թաղան թա նյութի մո-

նո մե ր։
7. Թ վար կեք ած խաջ րե րի գործառույթ նե րը ։

 	 5
Լիպիդնե րի Բազ մա զա նությունը եվ 
գործառույթնե րը: նուԿ Լե ի նաթ թուներ,  
դրա նց գործառույթ նե րը 

Հի շե՛ք
 Ճարպեր: Նուկ լե ի նաթ թուներ: Ժառանգական տե ղե կատ վություն

Բջ ջում գո յու թյուն ու նե ցող օր գա նա կան նյու թե րի հա ջորդ կար ևո րա-
գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը լի պիդ ներն ու նուկ լե ի նաթ թու ներն են: 

Լի պիդ ներ: Լի պիդ նե րը ջրում չլուծ վող օր գա նա կան մի ա ցություն-
ներ են: Այս մի ա ցություն նե րի խում բը աչքի է ընկնում իր բազ մա-
զանությամբ:

Բ նության մեջ հան դի պող ամե նա տա րած ված լի պիդ նե րից են չե զոք 
ճար պե րը: Ըն դուն ված է դրա նք բա ժա նել ճար պե րի և յուղե րի՝ կախ ված 
այն բա նից, թե 20°C-ի դեպ քում դրա նք պի՞ նդ են (ճար պեր), թե՞ հե ղուկ 
(յուղեր) (նկ. 8): Ճար պե րը բջջում հիմ նա կա նում է ներ գի այի աղբյուր  են: 

Գ լուխ 1  Կեն դա նի նյութի քի մի ա Կան Կազ մա վոր վա ծությունը  
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1 գ ճար պի քայ քայումի ց մի նչև CO2 և H20 ան ջատ վում է 38,9 կՋ է ներ-
գի ա: Ճարպե րի պա րունա կությունը բջ ջում տա տան վում է չոր նյութի 
կշռի 5-15 %-ի սահ ման նե րում: Ճար պային հյուս ված քի բջիջ նե րում ճար-
պի քա նա կությունը հաս նում է մի նչ 90 %-ի: 

Լի պիդ նե րի բազ մա զա նությունը առա ջա նում է հա մե մա տա բար 
պարզ նյութե րի քիմի ա կան փո խազ դե ցություն նե րի ար դյուն քում։ Ճար-
պաթ թունե րը, ո րո նք մի մյան ցից տար բեր վում են մո լե կուլում ած խած նի 
ատոմ նե րի թվո վ, մի ա նա լով գլի ցե րի նի հետ, առա ջաց նում են հայտ նի 
ճար պե րը և յուղե րը։ 

Ձ մե ռային քուն մտ նող կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում ճար պի ավել-
ցուկ է հավաքվում և կուտակ վում: Ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե-
րի օրգանիզմում ճարպը կուտակ վում է մաշ կի տա կ՝ այս պես կոչ-
ված են թա մաշ կային բջջան քում, ո րտեղ ոչ միայն ծառայում է որպես 
պահուստային էներգիայի աղբյուր, այլ նաև ջեր մա մե կուսիչի դեր 
է կա տա րում: Ճար պե րի օք սի դաց ման ար դյունք նե րից մե կը ջուրն է: 
Նյութա փո խա նա կության ար դյուն քում ճարպից ստաց ված ջուրը շատ 
կար ևոր է անա պա տային կեն դա նի նե րի հա մար: Այս պե ս՝ ուղ տի սա-
պա տում կուտակ ված ճար պը առա ջին հեր թին ծա ռայում է ոչ թե է ներ-
գի այի, այլ ջրի աղ բյուր:

Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի հա մար կար ևոր դեր են կա տա րում ֆոսֆո-
լի պիդ նե րը, ո րո նք մտ նե լով կենսաբանական թա ղա նթ նե րի կազ-
մության մե ջ՝ կառուցողա կան դեր են կա տա րում:

Լի պիդ նե րից կա րե լի է նշել նաև մո մը, ո րը բույ սե րի և կեն դա նի-
նե րի օր գա նիզմում ձևավորում է ջուրը վանող շերտ: Օրինակ՝ մե-
ղունե րը մո մից պատ րաս տում են մեղ րա հաց, իսկ ո րոշ բույ սեր, օ րի-
նակ՝ կակ տուս նե րը, պատ ված են մո մա շեր տով, ի նչն էլ խո չըն դո տում է 
ջրի գո լոր շի աց մա նը բույ սից: Բուսա կան և կեն դա նա կան աշ խար հում 
լայն տա րած ված են ստե րոիդ նե րը: Դրա նք են սե ռա կան հոր մոն նե-

րը, վի տա մին D-ն, խո լես տե րո լը, մա-
կե րի կա մի կեղ ևի հոր մոն նե րը և այլն: 
Ստերոիդները կա տա րում են մի շա րք 
կար ևոր կեն սա քի մի ա կան և ֆի զի ո լո-
գի ա կան գործառույթ ներ: 

Ս պի տա կուց նե րի հետ կապ ված լի-
պիդ նե րը առա ջաց նում են լի պոպ րո-
տե իդ ներ, ո րո նք կա տա րում են փո-
խադ րող և կա ռուցո ղա կան գոր ծա-
ռույթ նե ր։ 

Նկ. 8. Սննդային արժեք ունեցող կեն
դանական ծագման ճարպ՝ կարագ
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Գլի կո լի պիդ նե րն առա ջա նում են ած խաջ րե րի և ճար պե րի մի աց-
ման ար դյուն քում։ Գլի կո լի պիդ նե րը բևե ռային մո լե կուլ ներ են, ին չով 
էլ պայ մա նա վոր ված է դրա նց դե րը, դրա նք բջ ջային թա ղա նթ նե րի բա-
ղադ րիչ նե րն են։

Նուկ լե ի նաթ թու նե րը բջ ջում ու նեն ա ռանձ նա կի կար ևոր նշա նա կու-
թյուն: Իրե նց քի մի ա կան կա ռուց ված քի շնոր հիվ դրա նք պահ պա նում, 
փո խադ րում և  դուստր բջիջ նե րին են փո խան ցում ժա ռան գա կան տե-
ղե կատ վու թյու նը: 

Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րի հիմն ա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րից է այն 
երևույթը, որ գո յու թյուն ու նի հա մա պա տաս խա նու թյուն սպի տա կուց նե-
րի և նուկ լե ի նաթ թու նե րի միջև: Նուկ լե ի նաթ թու նե րը ժա ռան գա կան տե-
ղե կատ վու թյան տես քով գաղտ նագ րում են բջ ջին բնո րոշ սպի տա կուց նե-
րի կա ռուց ված քային յու րա հատ կու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր բջ ջին բնո-
րոշ սպի տա կու ցային մո լե կուլ նե րի ամ բող ջու թյունն էլ պայ մա նա վո րում է 
տվյալ բջ ջի հիմն ա կան հատ կա նիշ նե րը:

 Հետ ևա բար նուկ լե ի նաթ թու նե րի մո լե կու լի կա յու նու թյան ան փո փոխ 
պահ պա նու մը և հս տակ պատ ճե ննե րի փո խան ցու մը դուստր բջիջ նե րին 
ու նի կեն սա կան կար ևո րու թյուն բջ ջի ան խա փան կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
ա պա հով ման տե սան կյու նից: 

Նուկ լե ի նաթ թունե րի կա ռուց ված քի ցան կա ցած փո փո խություն 
պատ ճառ է բջ ջի կա ռուց ված քի կամ այն տեղ տե ղի ունե ցող գոր ծըն-
թաց նե րի փո փո խության, որն էլ ազ դում է օր գա նիզ մի բնականոն 
աշխատանքի վրա ։

1953թ. նուկ լե ի նաթ թունե րի կա ռուց ված քը հայտ նա բե րել են ամե-
րի կա ցի կեն սա բան Ջեյմս Ուոթ սո նը և ան գլի ա ցի ֆի զի կոս Ֆրեն սիս 
Կրի կը։ Նուկ լեի նաթ թունե րի ուսում նա սի րությունը բա ցա ռիկ կար-
ևոր նշա նա կություն ունի օր գա նիզ մի հատ կա նիշ նե րի ժա ռա նգ ման 
մե խա նիզ մը հաս կա նա լու տեսանկյունից։ Այն կար ևոր է նաև ինչ պես 
առան ձին բջիջ նե րի, այն պես էլ բջ ջային հա մա կար գե րի՝ հյուս վա ծք-
նե րի և օր գան նե րի կեն սա գոր ծունեության օ րի նա չա փություն նե րը 
հաս կա նա լու համար:

Նուկ լե ի նաթ թունե րը պո լի մեր ներ են, ո րո նք կա զմ ված են մո նո-
մերնե րի ց՝ նուկ լե ո տիդ նե րի ց։  Տարբերում ենք ը նդ հա նուր առմամբ թվով 
հինգ նուկ լե ո տիդ ներ՝ 

Ա դե նին(Ա), Գո ւա նին(Գ), Թի մին(Թ), Ցի տո զին(Ց), Ու րա ցիլ(Ու): 
 Տար բե րում են եր կու տե սա կի նուկ լե ի նաթ թու՝ 
1. դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թու (ԴՆԹ) 
2. ռի բո նուկ լե ի նաթ թու (ՌՆԹ)։ 
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Յու րա քան չյուր տի պի նուկ լե ի նաթթ վի բնո րոշ են այս 5 տի պի նուկ լե ո-
տիդ նե րից մի այն 4-ը: Այս պես. ԴՆԹ-ն պա րու նա կում է՝ (Ա), (Թ), (Գ), (Ց) 
նուկ լե ո տիդ նե րը, ի սկ ՌՆԹ-ն՝ (Ա), (Ու), (Գ), (Ց) նուկ լե ո տիդ նե րը:

Դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թուն (ԴՆԹ)՝ երկշղ թա պո լի մեր է՝ 
հսկայա կան մո լե կուլային զա նգ վա ծո վ։ Մեկ մո լե կուլը կա րող է 
պարունա կել մինչև 108 և ավե լի նուկ լե ո տիդ ներ (նկ. 9): ԴՆԹ-ն պա-
րունա կում է կո դա վոր ված տե ղե կատ վություն բջ ջում սին թեզ վող սպի-
տա կուց նե րի մո լե կուլում ամի նաթ թունե րի հա ջոր դա կա նության մա սի ն։ 
Այն օժտ ված է նաև ինք նա վե րար տա դր ման ունա կությա մբ։

Նկ. 9. ԴՆԹի մո լե կուլի կա ռուց ված քի գծա պատ կե րը

ԴՆԹ-ի ի նք նա վե րար տադր վե լու հատ կու թյու նը հիմն ա րար է կյան քի 
ա ռաջ նային հատ կու թյան՝ բազ մաց ման տե սան կյու նից: ԴՆԹ-ի մո լե կու լի 
կրկ նա պատկ վե լու հատ կու թյան շնոր հիվ է հնա րա վոր դառ նում բջ ջի բա-
ժա նու մը եր կու նույ նա կան դուստր բջիջ նե րի:

ԴՆԹ-ի ի նք նակրկ նա պատկ ման հատ կու թյան հիմ քում ըն կած է 
կոմպ լե մեն տա րու թյան սկզ բուն քը: Ը ստ այդ սկզ բուն քի՝ ե թե ԴՆԹ-ի 
մի շղ թա յում առ կա է (Ա) նուկ լե ո տի դը, ա պա դի մա ցի շղ թա յում դրա 
դի մաց կկանգ նի (Թ) նուկ լե ո տի տը, ի սկ (Գ)-ի դի մաց՝ (Ց)-ը, և հա կա-
ռա կը՝ (Ց)-ի դի մաց՝ (Գ)- ն և (Թ)-ի դի մաց՝ (Ա)-ն:

                           (Ա) ______________ (Թ)
                           (Գ) ______________ (Ց)

 Ռի բո նուկ լե ի նաթ թուն (ՌՆԹ), ի տար բե րություն ԴՆԹ-ի, կա զմ-
ված է մեկ շղ թայի ց և (Թ)-ի փոխարեն կրում է (ՈՒ)։ Գոյություն ունեն 
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մի քա նի տե սա կի ՌՆԹ-ներ, որո նց ան վա նումը պայ մա նա վոր ված է 
բջջում դրանց կա տա րած գործառույթներո վ։ Դրա նք են փո խադ րող 
(Փ-ՌՆԹ), ին ֆոր մա ցի ոն կամ տե ղե կատ վա կան (Ի-ՌՆԹ) և ռի բո սո-
մային (Ռ-ՌՆԹ) ՌՆԹ-նե րը (նկ. 10):

Կոմպլեմենտարության սկզբունքի համաձայն՝ ՌՆԹ-ները սինթեզ-
վում են կորիզում՝ ԴՆԹ-ի երկպարույր շղթաներից յուրաքանչյուրի 
վրա: ՌՆԹ-ի սինթեզը իրականացնում է կորիզակը, որը կորիզային 
հատուկ գոյա ցու թյուն է: 

Սինթեզված ՌՆԹ-ները դուրս են բերվում կորիզից դեպի ցի տո-
պլազմա և մասնակցում բջջային սինթեզի գործընթացներին: Բջջի 
բա ժան ման ընթացքում կորի զակը վերանում է, հետևաբար դադա-
րում է նաև ժառանգական տեղե կատվության արտագրումը ԴՆԹ-ից 
ՌՆԹ-ի վրա:

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի ՞նչ տիպի միացություններ են լի պիդ նե րը։ Նկա րագ րեք դրա նց 
քի մի ա կան կազ մությունը։ 

2. Ի ՞նչ գործառույթ են կա տա րում բջջում լի պիդ նե րը։ Ո՞ր բջիջ նե րում 
և հյուս վա ծք նե րում են դրա նք առա նձ նա պես շա տ։ 

3. Ի ՞նչ մոլեկուլներ են նուկ լե ի նաթ թունե րը։ Նուկ լե ի նաթ թունե րի ի՞նչ 
հիմնական տե սակ ներ գի տե ք։ 

4. Ո րո ՞նք են նուկ լե ի նաթ թունե րի մո նո մեր նե րը, ի՞նչ է կոմպլե մեն-
տա րության սկզբունքը:

Նկ. 10. ՌՆԹի տեսակները
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Գործնական աշ խա տա նք 1

 Ֆեր մե նտ նե րի կա տա լի զային ակ տի վությունը կեն դա նի 
հյուս վա ծք նե րում

(Ջ րած նի պե րօք սի դի ֆեր մեն տային ճեղ քումը)

Ջ րած նի պե րօք սի դն առա ջա նում է բջ ջում օք սի դա-վե րա կա նգն ման 
ռե ակ ցի ա նե րի  ար դյուն քում: Մաս նակ ցե լով մի շա րք թունա վոր նյութերի 
չե զո քաց մա նը՝ այն կարող է կուտակ վե լ օր գա նիզ մում՝ առա ջաց նե լով 
ինք նա թունա վո րում: Ջրած նի պե րօք սի դի կուտակ մա նը խո չըն դո տում է 
բջիջ նե րում գտն վող կա տա լա զասպիտակուցային ֆեր մեն տը: Կա տա լա-
զան պա րունա կում է հեմ` եր կա թի օր գա նա կան մի ա ցություն, ո րը մտնում է 
նաև հե մոգ լո բի նի բա ղադ րության մեջ: Ֆեր մեն տը գոր ծում է շատ արագ, 
նրա մեկ մո լե կուլը մեկ վայր կյա նի ըն թաց քում կա րող է ճեղքել 200 000 
մո լե կուլ ջրած նի պե րօք սիդ.  

2H2O2 → 2H2O + O2:

Փոր ձով կա րե լի է ստեղ ծել կա տա լա զայի ոչ օր գա նա կան մո դե լը՝ ընտ-
րե լով այն պի սի նյութեր, ո րո նք նման են հե մին: Օ րի նակ` պղն ձի իոն նե-
րի հա մա լիր մի ա ցումը ամո նի ա կի հետ, ո րը մեծ արա գությա մբ ճեղ քում է 
ջրած նի պե րօք սի դը:

 Տար բե րակ 1

Ա նհ րա ժե շտ պա րա գա ներ̀  ջրած նի պե րօք սի դի 3 %-անոց լուծույթ կամ 
հիդ րո պե րի դի 1,5 գ հաբ, ունե լի, ման րա դի տակ, առար կայա կիր ապա կի և 
ծած կա պա կի, կա թո ցիկ, ֆի լտ րի թուղթ, բույ սե րի (հում և եփած կար տո ֆի-
լի կտոր ներ) և կեն դա նի նե րի  հյուս վա ծք ներ (հում և եփած միս կամ ձկան 
կտոր ներ), փոր ձա նոթ ներ, ավազ, հա վա նգ և հա վան գա կոթ:

Աշ խա տան քի ըն թաց քը
1. Պատ րաս տեք հի նգ փոր ձա նոթ և տե ղադ րեք` 

•  ա ռա ջին փոր ձա նո թում մի քիչ ավազ, 
•  ե րկ րոր դում` հում կար տո ֆի լի կտոր, 
•  եր րոր դում` եփած կար տո ֆի լի կտոր,
•   չոր րոր դում` հում մսի կտոր,
•   հին գե րոր դում` եփած մսի կտոր:
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Յուրա քան չյուր փոր ձա նո թի մեջ կա թո ցի կով ավե լաց րեք 8-10 կա թիլ 
ջրած նի պե րօք սի դի լուծույթ: 

Դի տեք՝ ի՞նչ եր ևույթ ներ են տե ղի ունե նում յուրա քան չյուր փոր ձա նո թում:
2.  Հա վան գում հում կար տո ֆի լի կտո րը ճզ մեք ոչ մեծ քա նա կությամբ 

ավա զի հետ: Ավա զի հետ ման րաց ված կար տո ֆի լը տե ղա փո-
խեք փոր ձա նո թի մեջ և այն տեղ կա թեցրեք մի քա նի կա թիլ ջրած նի 
պերօք սի դի լուծույթ: Հա մե մա տեք կար տո ֆի լի ամ բող ջա կան կտո րի 
և ավա զի հետ տրոր ված (ման րաց ված) կար տո ֆի լի վիճակը:

3.  Կազ մեք աղյուսակ, ո րը ցույց կտա յուրա քան չյուր հյուս ված քի ակ տի-
վությունը տար բեր վե րամ շա կումներից հե տո, և դրանում գրան ցեք 
ար դյունք նե րը:

Օ բյե կտ
Եր ևույթ ներ, ո րոնք 
դիտվում են H2O2-ի 

ազդեցության ժա մա նակ

Դի տար կում նե րի 
բացատ րություն ներն ու 
եզ րա կա ցություն ները

Ա վազ

Հում 
կարտոֆիլ

Հում, ավա զի 
հետ  ճզմ ված 
կար տո ֆիլ

Ե փած 
կարտո ֆիլ

Հում միս

Ե փած միս

 Մեկ նա բա նություն նե ր
Մեկ նա բա նեք ստաց ված ար դյունք նե րը և լրացրեք աղյուսա կում: 

Եզ րա կա ցություն
Պարզաբանեք ստաց ված ար դյունք նե րը: Պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար-

ցերին. 
• Ո ՞ր փոր ձա նոթ նե րում է դրս ևոր վել ֆեր մեն տային ակ տի վություն: 

Ին չո ՞ւ: 
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• Ի նչ պե ՞ս է դրս ևոր վում ֆեր մեն տի ակ տի վությունը հում և եփված 
հյուս վա ծք նե րում: Բա ցատ րեք դի տա րկ վող եր ևույթ նե րը: 

• Ի նչ պե ՞ս է ազ դում հյուս ված քի ման րա ցումը ֆեր մեն տի ակ տի-
վության վրա:

•  Տար բեր վո՞ւմ է արդյո ք ֆեր մեն տի ակ տի վությունը բուսա կան և 
կեն դա նա կան հյուս վա ծք նե րում: 

• Ի ՞նչ եք կար ծում՝ բո լո՞ր կեն դա նի օր գա նի զմ նե րն են պա րունա-
կում ջրած նի պե րօք սի դը քայ քայող կա տա լա զա ֆեր մեն տը: Պա-
տաս խա նը հիմ նա վո րեք:

 Տար բե րակ 2

Անհ րա ժե շտ պա րա գա ներ`  ջրած նի պե րօք սի դի 3%-նոց լուծույթ, է լո-
դե ա բույ սի տե րև,  ման րա դի տակ, առար կայա կիր ապա կի և ծած կա պա կի, 
կա թո ցիկ, ֆի լտ րի թուղթ, փոր ձա նոթ ներ, ապա կյա ձո ղիկ ներ:

Աշ խա տան քի ըն թաց քը
1. Պատ րաս տեք է լո դե այի տեր ևի ման րա պատ րաս տուկ,  դի տեք ման-

րա դի տա կի տակ և նկա րեք տեր ևի մի քա նի բջիջ ներ:
2.  Միկ րո պատ րաս տուկի վրա կա թեց րեք ջրած նի պե րօք սի դի մի քա նի 

կա թիլ և կր կին դի տեք բջիջ նե րի վի ճա կը մանրադիտակի տակ:
3.  Բա ցատ րեք դի տար կած եր ևույթ նե րը և պա տաս խա նեք հետ ևյալ 

հար ցե րին.
•  տեր ևի բջիջ նե րից ի՞նչ գա զ է ան ջատ վում և ին չո ՞ւ:

4. Ջ րած նի պե րօք սի դի մի քա նի կա թիլ կա թեց րեք առար կայա կիր ապա-
կու վրա, դի տեք այն ման րա դի տա կով և նկա րագ րեք դի տա րկ վող 
եր ևույ թը:

Եզ րա կա ցություն
Հա մե մա տեք ջրած նի պե րօք սի դի վի ճա կը է լո դե այի տեր ևի և ապա կու 

վրա: Կա տա րե ք եզ րա կա ցություններ:
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Գ ԼՈՒԽ 2 

նյութե րի փո խա նա Կությունը 
եվ է ներ գի այի փո խա Կեր պումը Բջ ջում

 	 6
նյութե րի փո խա նա Կությունը եվ է ներ գի այի 
փո խա Կեր պումը Բջ ջում:  
ավ տոտ րոֆ եվ հե տե րոտ րոֆ օր գա նի զմ նե ր

 Հի շե՛ք 
Ասիմիլյացիա: Դիսիմիլյացիա: Քեմոսինթեզ: Ֆոտոսինթեզ 

Բջ ջի՝ կեն դա նի հա մա կարգ լի նե լու փաստը դրս ևոր վում է նաև նրա՝ 
շրջա կա մի ջա վայ րի հետ նյու թեր և է ներ գի ա փո խա նա կե լու հատ կու թյան 
մեջ: Ար տա քի նից ա նընդ հատ բջիջ են մուտք գոր ծում տա րա տե սակ նյու-
թեր և հա կա ռա կը՝ բջի ջը իր կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար գա սիք նե րը մղում 
է շր ջա կա մի ջա վայր: Նյու թե րի հետ կա տար վում է նաև է ներ գի այի փո-
խա նա կու թյուն: Բու սա կան բջիջ նե րը ցած րաէ ներ գե տիկ նյու թե րի մեջ կու-
տա կում են հա վե լյալ է ներ գի ա, ի սկ կեն դա նա կան բջիջ նե րը հա կա ռա կը՝ 
քայ քայե լով ստաց ված բարձ րա մո լե կու լային նյու թե րը՝ կլա նում են դրա-
նում պա հես տա վոր ված  է ներ գի ան: Բջ ջի կող մից ար տա քին աշ խար հի 
հետ կա տար վող նյու թե րի և է ներ գի այի փո խա նա կու թյու նը կոչ վում է 
նյու թա փո խա նա կու թյուն կամ մե տա բո լիզմ:

Այս պի սով կեն դա նի հա մա կար գե րին բնո րոշ է եր կու փոխ կա պակց ված 
գոր ծըն թաց՝ է ներ գի այի ծախ սով ըն թա ցող կեն սա սին թեզ և է ներ գի այի 
ան ջատ մամբ ու ղեկց վող ճեղ քում: 

Կեն սա սին թե զի ռե ակ ցի ա նե րի ամ բող ջու թյունը ան վա նում են պլաս-
տիկ փո խա նա կու թյուն կամ ասի մի լյա ցի ա։ Նյութա փո խա կա նու թյան 
այս տե սա կի ան վա նումը ար տա ցո լում է նրա է ությունը՝ ար տա քի նից 
բջիջ ներ թա փան ցող պա րզ նյութե րից առա ջա նում են բջջին բնո րոշ 
մոլե կուլ նե րը։ 

Սին թե զի հա կա ռակ գոր ծըն թա ցը՝ դի սի մի լյա ցի ա ն, ճեղ քման ռեակ-
ցի ա նե րի ամ բող ջությունն է։ Բա րձ րա մո լե կուլային մի ա ցություն նե րի 
ճեղ քման ժա մա նակ ան ջատ վում է է ներ գի ա, որն ան հրա ժեշտ է կեն-
սա սին թե զի ռե ակ ցի ա նե րի հա մա ր։ Այդ պատճառով դի սի մի լյա ցի ան 
անվա նում են նաև բջ ջի է ներ գի ա կան փո խա նա կություն։
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Բջ ջի կեն սա գոր ծությունը պահ պա նե լու հա մար այն տեղ անը նդ հատ 
տե ղի է ունե նում կեն սա սին թե զ։ Արդյունքում պա րզ ցած րա մո լե կուլային 
նյութե րից առա ջա նում են բա րդ, բա րձ րա մո լե կուլային մի ա ցություն-
նե ր՝ ամի նաթ թունե րից առա ջա նում են սպի տա կուց ներ, միա շա քար նե րի ց՝ 
բարդ ած խաջ րե ր, նուկ լե ո տիդ նե րից՝ նուկ լե ի նաթ թու ներ, ճար պաթ թու-
նե րից՝ ճար պեր։ Կեն սա սին թե զի ռե ակ ցի ա նե րը տար բեր վում են տե սա-
կային և ան հա տա կան մե նա հատ կությա մբ։ 

Սին թեզ ված նյութե րն օգ տա գո րծ վում են աճի ըն թաց քում բջիջ նե րի 
և դրա նց օր գա նոիդ նե րի ձևա վոր ման, ինչ պես նաև օգ տա գո րծ ված կամ 
քայ քայ ված մո լե կուլ նե րի փո խա րին ման հա մա ր։ Սին թե զի բո լոր ռե ակ-
ցի ա նե րն ուղե կց վում են է ներ գի այի ծախ սով (կ լա նումով)։ 

Քայ քայ ման ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում, ընդ հա կա ռա կը, ան ջատ վում է 
է ներ գի ա։  Ը ստ է ներ գի ա ստա նա լու եղա նա կի՝ բո լոր օր գա նի զմ նե րը բա-
ժան վում են եր կու խմ բի՝ ավ տոտ րոֆ նե րի և հե տե րոտ րոֆ նե րի։ 

Ավ տոտ րոֆ նե րն այն օր գա նի զմ նե րն են, 
ո րո նք անօր գա նա կան միա ցություն նե րից 
սինթեզում են իրենց համար անհրաժեշտ 
օրգանական նյութեր: Դրա նց թվին են պատ-
կա նում բո լոր կա նաչ բույ սե րը, կապ տա կա նաչ 
ջրի մուռները և ո րոշ բակ տե րի ա նե ր։ Կախ ված 
այն բա նից, թե ավ տոտ րոֆ օր գա նի զմ նե րը օր-
գա նա կան մի ա ցություն ներ սին թե զե լու հա մար 
է ներ գի այի ինչ աղ բյուր են օգ տա գոր ծում, դրա-

նք բա ժա նում են եր կու խմ բի՝ քե մոտ րոֆ նե րի և ֆո տոտ րոֆ նե րի (նկ. 11)։ 
Ֆո տոտ րոֆ նե րի հա մար է ներ գի այի աղ բյուր է լույ սը, իսկ քե մո տրոֆնե րն 
օգ տա գոր ծում են է ներ գի ա, որն ան ջատ վում է օք սի դա վե րա կա նգն ման 
ռե ակ ցի ա նե րի ար դյուն քում։
Օր գա նի զմ նե րը, ո րո նք ըն դունակ չեն ան օրգա նա կան նյութե րից օր-
գա նա կան նյու թեր սին թե զե լու, կա րիք ունեն այն կլանե լ շր ջա կա մի-
ջա վայ րի ց։ Այդ պի սի օր գա նիզմ նե րը կոչ վում են հե տե րոտ րոֆ նե ր։ 
Դրա նց թվին են պատ կա նում բակ տե րի ա նե րի մեծ մա սը, սն կե րը և 
բո լոր կեն դա նի նե րը ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Բ նու թագ րեք նյու թա փո խա նա կու թյու նը որ պես բջ ջի հիմ նա կան 
դրս ևո րում:

2.  Սահ մա նեք և նկա րագ րեք ա սի մի լյա ցի ան և դի սի մի լյա ցի ան:
3. Քա նի՞ խմ բի են բա ժան վում ավ տոտ րոֆ օր գա նի զմ նե րը։ 
4. Ո ՞ր օր գա նի զմ նե րն են կոչ վում հե տե րոտ րոֆ նե ր։ Բե րեք օ րի նակ նե ր։ 

Նկ. 11. Ֆոտոսինթեզող բույսANTARES
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 	 7
պ ԼաՍ տիԿ փո խա նա Կություն: 
Ս պի տա Կուց նե րի Կեն Սա Սին թե զ

 Հի շե՛ք 
Տրանսկրիպցիա: Տրանսլյացիա: Ռի բո սոմ ներ: Գե նե տի կա կան կոդ 
(գա ղտ նա գիր): ՌՆԹ: ԴՆԹ

Դի տար կե նք պլաս տիկ փո խա նա կության կար ևո րա գույն ձևե րից մե-
կը՝ սպի տա կուցի կեն սա սին թե զը։ Ինչ պես ար դեն նշ վեց, դրա նց հատ-
կա նիշ նե րի ամ բո ղջ բազ մա զա նությունը վեր ջին հաշ վով ո րոշ վում է 
պո լի պեպ տի դային շղ թայում ամի նաթ թունե րի հա ջոր դա կա նությա մբ։ 

ԴՆԹ-ի և սպի տա կուց նե րի տե ղե կատ վա կան հա մար ժե քու թյան շնոր-
հիվ նուկ լե ի նաթ թունե րում նուկ լե ո տիդ նե րի ո րո շա կի հա ջոր դա կա-
նությանը սպի տա կուցի մո լե կուլում հա մա պա տաս խա նում է ամի նա-
թթունե րի ո րո շա կի հա ջոր դա կա նություն։ 

ԴՆԹ-ի այն հատ վա ծը, որ ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն է պա-
րու նա կում մեկ մո լե կուլ սպի տա կու ցի մա սին, կոչ վում է գեն:

Գե նը կա ռուց ված է և գոր ծում է գաղտ նագր ման սկզ բուն քով:
Գաղտ նագր ման տա րած ված դրս ևո րում է Մոր զե ի այ բու բե նը, որ տեղ 

կե տե րի և գծե րի ո րո շա կի հա ջոր դա կան ամ բող ջու թյա նը հա մար ժեք է 
ո րո շա կի տառ:

Այս պես, օ րի նակ՝
• – հա մար ժեքն է A,
– • • • հա մար ժեքն է B,
– • – • հա մար ժեքն է C :

Ինչ պես հի շում եք՝ ԴՆԹ –ի շղ թա նե րից յու րա քան չյու րը կազմ ված է 
նուկ լե ո տիդ նե րի խիստ ո րո շա կի հա ջոր դա կա նու թյու նից՝ Ա ԹԳ ՑԱԱ 
ԹԳՑ Ա ԳԳ ՑԱԹ ԹԹԹ… Ըն դուն ված է նուկ լե ո տիդ նե րը ԴՆԹ-ո ւմ հաշ վել 
ե ռյակ նե րով, ո րոնք ան վա նում ե նք տրիպ լեդ: Յու րա քան չյուր տրիպ լեդ 
հա մար ժեք է 20 ա մի նաթ թու նե րից որ ևէ մե կին, այն պես, ի նչ պես կե տա-
գծիկ նե րը տա ռե րին: Նուկ լե ո տիդ նե րի եռյակ նե րի և ամի նա թթուների 
մի ջև եղած այդ համապատասխանությունը ան վա նում են գե նե տի-
կա կան ծած կա գի ր։ Բ նա կա նա բար, գե նե տի կա կան ծած կա գի րը ձևա-
վոր վում է ԴՆԹ-ի 4 նուկ լե ո տիդ նե րից՝ հա մա պա տաս խա նա բար 3-ա կան 
հա մակ ցու թյուն նե րով: Ար դյուն քում ստաց վում են 20 ա մի նաթ թու նե րը 
գաղտ նագ րող 64 տա րա տե սակ ե ռյակ ներ:

ANTARES
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Գե նե տի կա կան ծած կագ րի՝ կո դի հիմ նա կան հատ կություն նե րից մե-
կը նրա յուրա հատ կությունն է։ Մեկ եռյա կին մի շտ հա մա պա տաս խա-
նում է մեկ ամի նաթ թու։ Ծածկագիրը հատկանշական է բո լոր կեն դա նի 
օր գա նի զմ նե րի հա մա ր՝ միկ րոօր գա նի զմ նե րից մի նչև մար դը ։

Հետևաբար ո րոշ ամի նաթ թուներ գա ղտ նա գր վում են մի քա նի եռյակ-
նե րո վ։ Գա ղտ նագ րի այդ պի սի առա տությունը բա րձ րաց նում է գե նե տի-
կա կան տե ղե կատ վության փո խա նց ման հուսա լի ությունը։ 

Նկ. 12. Սպի տա կուցի կեն սա սին թե զի գծա պատ կե րը
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ԴՆԹ-ի յուրա քան չյուր մո լե կուլում, ո րը կա զմ ված է նուկ լե ո տիդ նե րի 
մի լիո նա վոր զույ գե րից, գր ված է հա րյուրա վոր տար բեր սպի տա կուց-
նե րի ամի նաթ թունե րի հա ջոր դա կա նության մա սին տե ղե կատ վություն։ 
Գո յու թյուն ու նեն ա մի նաթ թու չկո դա վո րող 3 տրիպ լեդ ներ, ո րոնք մի մյան-
ցից սահ մա նա զա տում են ԴՆԹ-ի եր կար շղ թա յում հա ջոր դա կան գե նե-
րը: Գե նի սկզ բում գտն վող տրիպ լե դը  հրա հան գա վո րում է սպի տա կու ցի 
սին թե զի սկիզ բը, ի սկ գե նը եզ րա փա կող դա տարկ տրիպ լե դը ազ դան շա-
նում է սին թե զի վեր ջը:

Ս պի տա կու ցի կեն սա սին թե զը սկ սե լու հա մար դրա մո լե կուլում ամի-
նաթ թունե րի հա ջոր դա կա նության մա սին տե ղե կատ վությունը պե տք է 
բջ ջա կո րի զում պահ վող ԴՆԹ-ի ց հա սց վի բջջում սպի տա կուցի սին թե զը 
իրա կա նաց նող օր գա նոիդ նե րի ն՝ ռի բո սոմ նե րի ն։ Ժա ռան գա կան տե ղե-
կատ վու թյու նը չվ ա սե լու և այն բջ ջի աշ խա տան քային օր գա նոիդ նե րին 
հա սց նե լու հա մար ստեղծ վում են դրա ժա մա նա կա վոր պատ ճեն ներ: 

ԴՆԹ-ո ւմ գտն վող տե ղե կատ վու թյու նը ճշգր տու թյամբ ար տագր վում է 
Ձեզ ար դեն ծա նոթ Ի –ՌՆԹ-ի մո լե կու լի վրա: Դրա հա մար ԴՆԹ-ի մո լե-
կուլի մեկ շղ թայի վրա սին թեզ վում է Ի –ՌՆԹ-ը, ո րի նուկ լե ո տիդ նե րի 
հա ջոր դա կա նությունը ճշ տությա մբ հա մա պա տաս խա նում է՝ կո մպ լե-
մեն տար է ԴՆԹ-ի պո լի նուկ լե ո տի դային շղ թայում՝ նուկ լե ո տիդ նե րի 
հա ջոր դա կա նությա նը։ 

ԴՆԹ-ից Ի –ՌՆԹ տե ղե կատ վու թյան ար տագր ման պայ ման նե րում 
կոմպ լի մեն տա րու թյու նը բնականաբար աշ խա տում է ԴՆԹ(Ա)-(ՈՒ)Ի-ՌՆԹ 
սկզ բուն քով: Այս պես է սինթեզվում տե ղե կատ վա կան ՌՆԹ-ն (Ի-ՌՆԹ), 
որն այ նուհե տև տե ղա փոխ վում է բջ ջի ցի տոպ լազ մա (նկ. 12): Գե նի 
տե ղե կատ վու թյան ար տագ րու մը ԴՆԹ-ից Ի-ՌՆԹ-ի վրա կոչ վում է 
տրանսկ րիպ ցի ա: Ի–ՌՆԹ-ն, հաս նե լով ցի տոպ լազ մա՝ դառ նում է տե ղե-
կատ վա կան և գոր ծառ նա կան հիմք կամ մատ րի ցա սպի տա կու ցի կեն սա-
սին թե զի հա մար: 

 Ցի տոպ լազ մայում ռի բո սո մը բա րձ րա նում է Ի-ՌՆԹ-ի թե լա ձև 
մոլե կուլի մի ծայ րից և սկ սում է պո լի պեպ տի դի սին թե զը։ Ռի բո սո մը 
Ի-ՌՆԹ-ի մո լե կուլով փո խա դր վում է ոչ թե սա հուն, այլ ընդ հա տում-
նե րով՝ եռյա կից եռյակ (նկ. 13): Ի-ՌՆԹ-ի մո լե կուլի վրայով ռի բո սո մի 
տե ղա շա րժ մա նը զուգըն թաց պո լի պեպ տի դային շղ թայում մե կը մյուսի 
հետ ևից դա սա վոր վում են Ի-ՌՆԹ-ի եռյակ նե րին հա մա պա տաս խա նող 
ամի նաթ թունե րը։ Փո խադ րող ՌՆԹ-նե րը (Փ–ՌՆԹ) ցի տոպ լազ մա յում 
ի րենց են մի աց նում ա զատ վի ճա կում գտն վող ա մի նաթ թու նե րը և տե ղա-
փո խում սին թե զի վայր՝ Ի-ՌՆԹ-ի վրա: Փ-ՌՆԹ-նե րը ևս ու նեն գաղտ-
նագ րող ե ռյակ, ո րի մի ջո ցով ճա նա չում են ի րենց հա մա պա տաս խան 
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ա մի նաթթ վին և մի ա նում դրա հետ: Ամի նաթ թունե րի ճի շտ հա մա պա-
տաս խա նությունը Ի-ՌՆԹ-ի եռյակի կո դին ևս ապա հո վում է փո խա-
դրող ՌՆԹ-ն (փ-ՌՆԹ)։ Փ–ՌՆԹ-ի գաղտ նագ րող ե ռյա կը հա կա դիր է 
Ի –ՌՆԹ-ի հա մա պա տաս խան տրիպ լե դին: 

Դ

Գ

Բ

Ա

ա վար տուն պո լի պեպ
տի դային շղ թա 

ան ջատ վող ռի բո սոմ 

 սին թեզ վող պո լի պեպ տի դային շղ թա 

ԻՌՆԹռի բո սո մ

Նկ. 13. Պո լի պեպ տի դային շղ թայի սին թե զը ռի բո սո մի վրա   
Ա, Բ, Գ, Դ  սպի տա կուցի սին թե զի  հա ջոր դա կան փուլե րն են

Օ րի նակ՝ 
Ի–ՌՆԹ ՑԳԱ ----------------- Փ–ՌՆԹ ԳՑՈՒ

Ար դյուն քում Փ–ՌՆԹ-ն իր կող մից փո խադր վող ա մի նաթ թուն թող նում 
է սին թե զի հս տակ ան հրա ժեշտ տե ղում և հե ռա նում մատ րի ցայից:

Այսպիսով, յուրա քան չյուր ամի նա թթ վի հա մար գոյություն ունի իր 
Փ-ՌՆԹ-ն, ո րի եռյակ նե րից մե կը կո մպ լե մեն տար է Ի-ՌՆԹ-ի խի ստ ո րո-
շա կի եռյակի։ Ճի շտ այդ պես էլ յուրա քան չյուր ամի նա թթ վին հա մա պա-
տաս խա նում է իր ֆեր մեն տը, ո րը դա մի աց նում է Փ-ՌՆԹ-ին։ Սին թե զի 
ավար տից հե տո պո լի պեպ տի դային շղ թան ան ջատ վում է մատ րի ցայի ց՝ 
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Ի-ՌՆԹ-ից։ Ի-ՌՆԹ-ի մո լե կուլը, ինչ պեսև ռի բո սո մը, կա րող են բազ-
մա կի մաս նակ ցել պո լի պեպ տի դի սին թե զի ն։ Ի–ՌՆԹ-ի մատ րի ցայի վրա 
պո լի պեպ տի դային շղ թայի սին թե զը կոչ վում է տրանս լյա ցի ա: 

Ս պի տա կուց նե րի սին թե զի նկա րագ րությունը այս տեղ տր ված է 
շատ պար զեց վա ծ։ Իրա կա նում այս գոր ծըն թա ցը, ո րին մաս նակ ցում են 
բազմազան ֆեր մե նտ ներ, և ծա խս վում է մեծ քա նա կությամբ է ներ գի ա, 
բավականին բա րդ է ։ 

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Բնորոշեք տրանսկրիպցիան:
2. Պար զա բա նեք գե նե տի կա կան ծած կագ րի հատ կա նիշ նե րը և նշա-

նա կությունը։ 
3. Ի ՞նչ է կո մպ լե մեն տա րությունը։ 
4. Որ տե ՞ղ են սին թեզ վում ռի բո նուկ լե ի նաթ թունե րը։ 
5.  Նկարագրեք տրանսլյացիան:

 
 	 8

է ներ գի ա Կան փո խա նա Կություն: ֆո տո Սին թեզ:
քե մո Սին թե զ

 Հի շե՛ք
Խ մո րում: Շն չա ռություն: Նիտ րի ֆի կաց նող բակ տե րի ա ներ: 
Ֆոտոսին թեզ: Քե մո սին թեզ: Ֆո տոտ րոֆ ներ: Քե մոտ րոֆ ներ: 
Միտո քո նդ րի ում նե ր

Սնն դա նյութե րի քի մի ա կան է ներ գի ան պար փակ ված է օր գա նա կան 
մի ա ցություն նե րի ատոմ նե րի և մո լե կուլ նե րի մի ջև գտն վող բազ մա-
պիսի քիմիական կա պե րում։

Գ լյուկո զի C, H և O ատոմ նե րի մի ջև եղած կա պե րում պարփակված 
էներ գիան կազ մում է 2800 կՋ։ Գլյուկո զի ճեղ քման ժա մա նակ է ներ-
գի ան ան ջատ վում է փուլ առ փուլ, մի շա րք ֆեր մե նտ նե րի մաս նակ-
ցությա մբ.

C6H12O6 + 602 → 6H20 + 6C02 + 2800 կՋ

Սնն դա նյութե րից ազատ ված է ներ գի այի մի մա սը ցր վում է ջեր մության 
տեսքով, իսկ մյուս մա սը կուտակ վում է, այ սի նքն՝ պա շար վում է ադե նո-
զի նե ռա ֆոս ֆո րա կան թթ վի (ԱԵՖ)՝ է ներ գի այով հա րուստ ֆոս ֆա տային 
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կա պե րում։ Հենց ԱԵՖ-ն է է ներ գի այով ապա հո վում բջջում տե ղի ունե ցող 
բո լոր գոր ծըն թաց նե րը՝ կեն սա սին թե զը, մե խա նի կա կան աշ խա տան քը, 
բջ ջի բա ժա նումը, մկան նե րի կծ կումը, նյութե րի ակ տիվ տե ղա փո խումը, 
բազ մա թիվ հյութե րի ար տա զա տումը և այլն։ 

ԱԵՖ-ի մո լե կուլը կա զմ ված է ադե նի նային(Ա) ազո տա կան հի մքից, 
ած խա ջուր ռի բո-
զից և ֆոս ֆո րա կան 
թթ վի երեք մնա-
ցորդ նե րի ց (նկ. 14): 
Ադե նի նա յին ազո-
տական հիմքը, ռի-
բո զը և առա ջին 
ֆոս ֆո րա կան թթ վի 
մնա ցոր դը կազ մում 
են ադե նոզին մո նո-
ֆոս ֆո րա կան թթու 
(ԱՄՖ)։ 

Եթե առա ջին 
ֆոս ֆա տին մի ա-

նում է երկ րոր դը, ապա առա ջա նում է ադե նո զի նկրկ նա ֆոս ֆո րա կան 
թթու (ԱԿՖ)։ Ֆոս ֆո րա կան թթվի երեք մնա ցո րդ նե րով մո լե կուլը (ԱԵՖ) 
առա վել է ներ գա տար է։ Ծայ րում գտն վող ֆոս ֆո րա կան թթ վի մնա-
ցոր դի ան ջա տումը ուղե կց վում է 40 կՋ է ներ գի այի ան ջատ մա մբ, այլ ոչ 
թե 12 կՋ է ներ գի այի, ինչ պես սո վո րա կան քի մի ա կան կա պե րի խզման 
դեպքում։ 

ԱԵՖ-ի մո լե կուլի՝ է ներ գի այով հա րուստ կա պե րի շնոր հիվ բջի ջը 
կա րող է մեծ քա նա կությա մբ է ներ գի ա կուտա կել շատ փո քր տարա-
ծության մեջ և օգ տա գոր ծել այն ըստ ան հրա ժեշ տությա ն։ ԱԵՖ-ի սին-
թե զը տե ղի է ունե նում բջ ջի հա տուկ օր գա նոիդ նե րում՝ միտո քո նդ րի-
ում նե րում։ Այս տե ղից ԱԵՖ-ի մո լե կուլ նե րը ան ցնում են բջջի տար բեր 
մա սե ր՝ է ներ գի այով ապա հո վե լով բջ ջի կեն սա գոր ծունե ության տար-
բեր դրսևորումները։ 

Է ներ գի ա կան փո խա նա կության փուլե րը. Է ներ գի ա կան փո խա նա-
կությունը սո վո րա բար բա ժա նում են երեք փուլի։ 

Առա ջի նը նա խա պատ րաս տա կան փուլն է։ Այս փուլում շաքարների, 
ճար պե րի, սպի տա կուց նե րի բա րդ մո լե կուլ նե րը ճեղ ք վում են՝ առա ջաց-
նե լով պա րզ նյութե ր՝ գլյուկոզ, գլի ցե րին, ճար պաթ թուներ և ամի նաթ-
թուներ, նուկ լե ի նաթ թունե րի խո շոր մո լե կուլ նե րը՝ նուկ լե ո տիդ նե ր։ Այդ 

Նկ. 14. ԱԵՖի մոլեկուլի կառուցվածքը
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ժա մա նակ ան ջատ վում է ոչ մեծ քա նա կությա մբ է ներ գի ա, ո րը ցր վում է 
ջեր մության ձևո վ։ 

Ե րկ րո րդ փուլը ան թթ վա ծին կամ ոչ լրիվ ճեղ քման փուլն է, որն 
իրա կա նա նում է ցի տոպ լազ մայում։ Այն ան վա նում են նաև անաերոբ շն-
չա ռություն՝ գ լի կո լիզ կամ խմո րում։ «Խ մո րում» տեր մի նը սո վո րա բար 
օգ տա գոր ծում են միկ րոօր գա նի զմ նե րի կամ բույ սե րի բջիջ նե րում ըն-
թա ցող գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյա լ։ Այս փուլում առա ջա ցած նյութե-
րը ֆեր մե նտ նե րի մաս նակ ցությա մբ են թա րկ վում են հե տա գա ճեղք մա ն։ 
Օ րի նա կ՝ մկան նե րում անաե րոբ շն չա ռության ար դյուն քում գլյուկո զի մո-
լե կուլը ճեղ քվում է կաթ նա թթ վի եր կու մո լե կուլի։ Գլյուկո զի ճեղ քման 
ռե ակ ցի ա նե րում մաս նակ ցում են ֆոս ֆո րա կան թթու և ԱԿՖ։ Ար դյուն քում 
գլյու կո զի ճեղք մամբ ան ջատ ված է ներ գի այի հաշ վին Ա ԿՖ-ից ու ֆոս ֆո-
րա կան թթ վից սին թեզ վում է ԱԵՖ: Գլի կո լի զի ար դյուն քում մեկ մո լե կուլ 
գլյուկո զից առա ջա նում է 2 մոլ ԱԵ Ֆ։

Խ մո րա սն կե րը գլյուկո զի մո լե կուլը առա նց թթ ված նի մաս նակ-
ցության ճեղ քում են մի նչև է թիլ սպիր տի և ած խաթ թու գա զի, ինչը 
կոչվում է ս պիր տային խմո րում։ 

Այլ միկ րոօր գա նի զմ նե րում գլի կո լի զը կա րող է ավա րտ վել ացե տո-
նի, քա ցա խա թթ վի և այլ  նյութերի առա ջաց մա մբ։ Բո լոր դեպ քե րում, 
մեկ մո լե կուլ գլյուկո զի ճեղ քումից առա ջա նում է 2 մոլ ԱԵ Ֆ։ Գլյուկո զի 
ան թթվա ծին ճեղ ք ման ըն թաց քում ԱԵՖ-ի մեկ մո լե կուլում քի մի ա կան 
կա պե րի տես քով պահ պան վում է անջատված է ներ գի այի 40 %-ը, իսկ 
մնա ցա ծ 60 %-ը ցր վում է ջեր մության տես քո վ։ 

Է ներ գի ա կան փո խա նա կության եր րո րդ փուլը կոչ վում է աե րոբ 
շնչա ռություն կամ թթ ված նային ճեղ քում։ Է ներ գի ա կան փո խա նա-
կության այս փուլի ռե ակ ցի ա նե րը ևս կա տա լիզ վում են ֆեր մենտ նե րի 
մաս նակ ցությա մբ։ Թթ ված նի առ կայության պայ ման նե րում նա խո րդ 
փուլի ժա մա նակ բջ ջում առա ջա ցած նյութե րը օք սի դա նում են մի նչև 
վե րջ նա կան ար դյուն ք՝ H20 և CO2։ Թթ ված նային շն չա ռությունը ուղե-
կց վում է մեծ քա նա կությա մբ է ներ գի այի ան ջատ մա մբ և ԱԵՖ-ի մո լե-
կուլ նե րում դրա կուտակ մա մբ։ Առաջացած 2 մոլ կաթ նա թթ վի օք սի-
դաց ման ար դյուն քում առա ջա նում է 36 մոլ ԱԵ Ֆ։ Հետ ևա բա ր, բջի ջը 
է ներ գի այով ապա հո վե լու հիմ նա կան դե րը կա տա րում է աե րոբ շն չա-
ռությունը ։

Ֆո տո սին թեզ: Կա նաչ բույ սե րը ֆո տոտ րոֆ ներ են։ Կանաչ քլո րո-
պլա ստ նե րում պա րունակ վող քլո րո ֆի լ գունակի օգ նությա մբ դրա նք 
իրա կա նաց նում են ֆո տո սին թե զ՝ լուսային է ներ գի այի փո խա կեր պումը 
քի մի ա կան կա պե րի է ներ գի այի։ 
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Ֆո տո սին թե զի ժա մա նակ լույ սի ազ դե ցու թյամբ տե ղի է ունե նում 
ջրի քայ քայ ում՝ ֆո տո լի զ, ո րի  ար դյուն քում ան ջատ վում և մթնո լորտ 
է ար տա զատ վում մո լե կուլային թթ վա ծին:

Բա ցի ջրի ֆո տո լի զից, լուսային է ներ գի ան օգ տա գո րծ վում է նաև 
լուսային փուլում ԱԿՖ-ից և ֆոս ֆո րա կան թթ վից ԱԵՖ սին թե զե լու հա-
մար։ Այդ ճա նա պար հով կուտակ վում է օգտակար է ներ գի ա, որն ան-
հրա ժե շտ է ֆո տո սին թե զի մթ նային փուլում CO2-ը կա պե լու հա մա ր։ Այդ 
ռե ակ ցի ա նե րում մաս նակ ցում են ԱԵՖ-ի մոլե կուլ նե րը և ջրած նի ատոմ-
նե րը, որոնք առա ջա ցել են ջրի ֆո տո լի զի ար դյուն քում:

 Ֆո տո սին թե զի գումա րային հա վա սա րումն է.
   6CO2 + 6H20 = C6H12O6 + 602

  (գ լյուկոզ)

Այս պի սո վ, ֆոտոսինթեզի արդյունքում լուսային է ներ գի ան փո խա-
կե րպ վում է բա րդ օր գա նա կան մի ա ցություն նե րի քի մի ա կան կա պե րի 
է ներ գի այի ։

 Քե մո սին թեզ: Ո րոշ բակ տե րի ա ներ, ո րո նք զուրկ են քլո րո ֆի լից, 
նույն պես ըն դունակ են սին թե զե լու օր գա նա կան նյութեր, սա կայն այդ 
ժա մա նակ դրա նք օգ տա գոր ծում են անօր գա նա կան մի ա ցություն նե րի 
վերափոխման քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի է ներ գի ա ն։

 Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ժա մա նակ ան ջատ ված է ներ գի այի փո-
խա կեր պումը սին թեզ վող օր գա նա կան մի ա ցություն նե րի քի մի ա-
կան կապե րի է ներ գի այի կոչ վում է քե մո սին թե զ։ 

Ավ տոտ րոֆ քե մո սին թե զող նե րի՝ քե մոտ րոֆ նե րի խմ բին են պատ-
կա նում նիտ րի ֆի կաց նող բակ տե րի ա նե րը։ Դրան ցից ո րոշ նե րի հա մար 
է ներ գի այի աղ բյուր է ամո նի ա կի օք սի դա ցումը՝ ազո տային թթ վի ստա-
ցումով, մյուս խումբն օգ տա գոր ծում է ազո տային թթուն ազո տա կա նի 
օք սի դաց նե լու ժա մա նակ ան ջատ վող է ներ գի ա ն։ Հայտ նի են նաև քե-
մո սին թե զող եր կա թա բակ տե րի ա ներ և ծծմ բա բակ տե րի ա նե ր։ Ֆիք սե-
լով մթ նո լոր տային ազո տը, չլուծ վող հան քային նյութե րը վե րա ծե լով 
բույ սե րի կող մից մատ չե լի նյութե րի՝ քե մո սին թե զող բակ տե րի ա նե րը 
կարևոր դեր են կա տա րում բնության մեջ նյութե րի շր ջապ տույ տում։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Ո ՞րն է ԱԵՖ-ի դե րը բջ ջում նյութե րի փո խա նա կության մե ջ։
2. Բջ ջի ո՞ր կա ռույց նե րում է իրա կա նա նում ԱԵՖ-ի սին թե զը ։
3. Ին չո ՞ւ է կա նաչ բույ սե րի ֆո տո սին թե զի ար դյուն քում մթ նո լո րտ 

ար տա զատ վում ազատ թթ վա ծի ն։
4. Ի՞նչ է քե մո սին թե զը ։
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Գ ԼՈՒԽ 3
Բջ ջի Կա ռուց ված քը եվ գործառույթ ները 

 	 9
Բջ ջի Կա ռուց ված քը եվ գործառույթ նե րը:
պրո Կա րի ոտ Բջի ջ

 Հի շե՛ք
Պրոկարիոտներ: Բակտերիաներ: Կապտականաչ ջրիմուռներ: 
Բջջա պատ: Սպո րա գոյա ցում: Շն չա ռություն: Խմո րում 

Կեն դա նի բջ ջի տար բեր կա ռուց վածքային մասեր, ո րո նք պա տաս-
խա նա տու են այս կամ այն գոր ծըն թա ցի իրականացման հա մար, ստա-
ցել են օր գա նոիդ ներ ան վա նումը՝ օր գա նիզ մի ամ բող ջա կան օր գան նե-
րին համարժեք։ 

Ըստ բջ ջի կա ռուց ված քի՝ բո լոր կեն դա նի է ակ նե րը բա ժա նվում են 2 խմբի՝ 
1. նա խա կո րի զա վոր օր գա նի զմ նե ր՝ պրո կա րի ոտ նե ր. 
2. կո րի զա վոր նե ր՝ է ուկա րի ոտ նե ր։ 
Պրո կա րի ոտ նե ր են բո լոր բակ տե րիա նե րը և կապ տա կա նաչ ջրի-

մուռ նե րը, իսկ է ուկա րի ոտ նե ր՝ սնկերը, բույ սե րը և կեն դա նի նե րը։ 
Այս պի սով, առա նձ նաց նում են բջ ջային կազ մա վոր վա ծության երկու 

մա կար դակ  և, հա մա պա տաս խա նա բար, բջիջ նե րի եր կու խո շոր տիպե ր՝ 
պրո կա րի ոտ և է ուկա րի ո տ։

Պ րո կա րի ոտ օր գա նի զմ նե րը պահ պա նում են բջջի հնա գույն հատ-
կա նիշ նե րը և ունեն շատ պա րզ կա ռուց վա ծք: Դրա հի ման վրա դրա նց 
խմբավորում են ինք նուրույն թա գա վո րության մե ջ։ 

Է ուկա րի ոտ բջիջ նե րը պա րունա կում են թա ղան թով սահ մա նա զատ-
ված կո րիզ, ինչ պես նաև բա րդ կա ռուց վա ծք ունե ցող «է ներ գի ա կան 
կայան նե ր»՝ մի տո քո նդ րի ում նե ր։ Բուսա կան բջիջ նե րում, դրա նից բացի, 
կան նաև պլաս տիդ նե ր և վակուոլներ։ 

Այսպիսո վ՝ «կո րի զա վո ր» օր գա նի զմ նե րի բո լոր բջիջ նե րն ունեն բարձր 
կազ մա վոր վա ծություն, հար մար ված են թթ ված նի օգ տա գո րծ մա նը, ինչի 
շնորհիվ կա րող են ար տադ րել մեծ քա նա կությա մբ է ներ գի ա ։

Պ րո կա րի ո տ բջ ջի տի պիկ օ րի նակ են բակ տե րի ա նե րը։ Դրա նք ապ-
րում են ամե նուր՝ ջրում, հո ղում, օ դում, սնն դամ թեր քում։

 Բակ տե րի այի բջ ջի գծա պատ կե րը տր ված է նկ. 15-ում:
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 Բակ տե րի ալ բջ ջի չա փե րը տա տան վում են լայն սահ ման նե րում՝ 1-ից 
մինչև 15 մկմ։ Ըստ ձևի՝ տար բե րում են գն դա ձև (կո կեր), ձո ղի կա ձև (ցուպիկ-
ներ կամ բա ցիլ ներ) և սպի րա լա ձև (ս պի րիլ ներ)  բակտերիա ներ (նկ. 16)։ 

Նկ. 16. Բակ տե րի ա նե րի ձևե րը  

Բակտերիանե րի ո րոշ տե սակ ներ ապ րում են առան ձին, մյուս նե րն 
առա ջաց նում են կուտա կում նե ր։

Բակ տե րի ա նե րը կա րող են գոյություն ունե նալ ինչ պես մի այն 
թթված նային՝ աե րոբ կամ մի այն անթթված նային՝ անաե րոբ պայ ման-
նե րում, այն պես էլ և՛ այս, և՛ այն պայ ման նե րում։ Անհ րա ժե շտ է ներ գի-
ան դրա նք ստա նում են շն չա ռության, խմոր ման կամ ֆո տո սին թե զի 
գոր ծըն թա ցի ց։ Շատ բակ տե րի ա ներ մա կա բուծում են կեն դա նի նե րի 
կամ բույ սե րի օր գա նիզ մում՝ առա ջաց նելով տարատեսակ հի վան-
դություն նե ր (նկ. 17):

 Բակ տե րի այի կա ռուց ված քի հիմ նա կան առա նձ նա հատ կությունը 
ձևա վոր ված կո րի զի բա ցա կայությունն է։ Դրա նց ժա ռան գա կան տե-
ղե կատ վությունը գտն վում է ԴՆԹ-ի մեկ օ ղա կա ձև մո լե կուլում, ո րը 
խորա սուզ ված է ցի տոպ լազ մայի մե ջ։ Բակ տե րի ա լ ԴՆԹ-ի մո լե կուլը 

1
2 3 4

5

67
8

1. բջ ջա պա տ
2. ար տա քին բջջաթաղա նթ
3. քրո մո սո մ
4. բջջաթաղան թի նե րփ քում
5. վա կուո լ
6. մե զո սոմ (ար տա քին 

թաղան թի ծա լք)
7. ռի բո սո մ
8. մտ րակ նե ր

Նկ. 15. Պրո կա րի ոտ բջ ջի կա ռուց ված քը 

1. ցուպի կա ձև
2. իլի կա ձև
3. գն դա ձև (կո կեր)
4. դիպ լո կո կե ր
5. ստ րեպ տո կո կե ր
6. ստա ֆի լո կո կե ր
7. սպի րիլ նե րANTARES
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սպի տա կուց նե րի հետ մի ա ցած չէ, այդ իսկ պատճառով քրո մո սո մում 
գտն վող բո լոր գե նե րը անը նդ մեջ կատարում են տրանսկրիպցիա։ 

Բակ տե րի ալ բջի ջը շր ջա պատ ված է թա ղան թով, ո րը ցի տոպ լազ-
ման առա նձ նաց նում է բջ ջա պա տի ց։ Ցի տոպ լազ մայում թա ղա ն թային 
օրգանոիդները քիչ են։ Այն տեղ հիմնականում կան ռի բո սոմ ներ, 
ո րոնք իրա կա նաց նում են սպի տա կուց նե րի կեն սա սին թե զ, ֆեր մե նտ-
նե ր, ո րո նք ապա հո վում են բակ տե րի ալ բջջի կեն սա գոր ծունե ությունը 
և ցր ված են ցի տոպ լազ մայով մեկ կամ ամ րա ցած են բջ ջա թա ղան թի 
ներ քին մա կե րե սի ն։

 Շատ բակտերիա նե րի բջիջ նե րում կուտակ վում են պա շա րային 
նյութե ր՝ ածխաջրեր, ճար պեր, ֆոս ֆատ նե ր։ Այդ նյութե րը, մաս նակ-
ցե լով փո խա նա կային գոր ծըն թաց նե րին, կա րող են եր կա րաց նել 
բջ ջի կյան քը է ներ գի այի ար տա քին աղ բյուր նե րի բա ցա կայության 
դեպքում։

 Սո վո րա բար բակ տե րի ա նե րը բազ մա նում են բջի ջը եր կու մա սի կիս-
վե լու ճա նա պար հո վ։ Բակ տե րի ա նե րին բնո րոշ է սպո րա գոյա ցումը։ Որ-
պես կա նոն, սպոր նե րն առա ջա նում են այն դեպ քում, երբ զգաց վում է 
սնն դա նյութե րի պա կաս, կամ երբ մի ջա վայ րում առկա են ոչ բարենպաստ 
պայմաններ։ Ան ջատ ված մա սը պա րունա կում է քրո մո սոմ, շր ջա պատ-
ված է թա ղան թով ու հա ստ բջջա պա տով (նկ. 18):

Բակ տե րի ա նե րի սպոր նե րը շատ 
դի մաց կուն են։ Չոր վի ճա կում դրանք 
կեն սունա կությունը պահ պա նում են 
հար յուրա վոր, նույ նի սկ հա զա րա վոր 
տա րի նե ր՝ դի մա նա լով ջեր մաս տի ճա-
նի կտ րուկ փո փո խություն նե րի ն։

Նկ. 18. Բակ տե րի ալ բջ ջի հա սունա
ցած սպո րը 

Նկ. 17. Սալ մո նելո զի բակ տե րի այի է լե կտ րո նային լուսան կա րը
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 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Ի ՞նչ հատ կա նի շի հի ման վրա են բո լոր կեն դա նի օր գա նի զմ ները 
բա ժա նվում եր կու խմ բի՝ պրո կա րի ոտ նե րի և է ուկա րի ոտ նե րի։ 

2. Ո՞ր օր գա նի զմ նե րն են պրո կա րի ոտ նե ր։
3. Ն կա րագ րեք բակ տե րի ալ բջ ջի կա ռուց ված քը ։
4. Ինչ պե ՞ս են բազ մա նում բակ տե րի ա նե րը ։
5. Ո՞րն է բակ տե րի ա նե րի սպո րա գոյաց ման է ությունը և նշանա-

կությունը ։

 	 10
է ուԿա րի ոտ Բջ ջի Բջ ջա թա ղան թի Կա ռուց ված քը  
եվ գոր ծա ռույթ նե րը

 Հի շե՛ք
Էուկարիոտներ:  Մի աբ ջիջ և բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ ներ: Բջ ջա թա-
ղա նթ: Ցիտոպլազմա: Օր գա նոիդ ներ: Պի նո ցի տոզ: Ֆա գո ցի տոզ 

Ա մե նա տար բեր օր գա նի զմ նե րի է ուկա րի ոտ բջիջ նե րը, սկ սած նա-
խա կեն դա նի նե րից մի նչև սն կե րը, բույ սե րը և կեն դա նի նե րը, տար բեր-
վում են կա ռուց ված քի և՛ բար դությա մբ, և՛ բազ մա զա նությա մբ (նկ. 19): 

Էուկարիոտ բջիջը կազմված է 
հետևյալ հիմնական կառուցվածքային 
բաղադրիչներից.

1. պլազմային թաղանթ
2. ցիտոպլազմա
3. կորիզ
4. օրգանոիդներ
5. ներառուկներ

Բուսական և կենդանական բջիջ-
նե րը ունե նալով կառուց ված քային 
նշված ընդ հան րությունը, այնու հան-
դերձ տար բեր վում են միմյան ցից որո-
շակի յուրա հատ կություններով: Առանձ-
նահա տուկ կառուց վածք ունի նաև 
սնկե րի բջիջը:

Ա

Բ
Ե

Գ

Դ

Զ Է

Նկ. 19. Բջիջ նե րի ձևե րը. 
Անյար դային բջիջ, ԲԴէ պի թե լային բջիջ ներ, Եշա րակ ցա կան հյուս ված քի բջիջ,  
Զձ վաբ ջիջ, Էմ կա նային բջի ջ
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կեն դա նա կան բջի ջ

քլո րոպ լա ստ բջ ջա պա տ  վա կուոլ նե ր
 լեյ կոպ լա ստ

 լի զո սոմ նե ր

էն դոպ լազ մային ցա նց
(հա տի կա վոր)

էն դոպ լազ մային 
ցա նց (ո ղո րկ) 

կո րիզ 

 ռի բո սո մ

 կո րի զա թա ղա նթ

ք րո մա տի ն

 գոլ ջի ի հա մա լի ր

վա կուո լ

 թար թիչ նե ր
կո րի զա կ

մի տո քոն դրի ում

մ կա նային թե լե ր

 միկ րո խո ղո վակ նե ր

պ լազ մային թա ղա նթ ցե նտ րի ոլ նե ր

 բուսա կան բջի ջ

Նկ. 20. Կեն դա նա կան և բուսա կան բջիջ նե րի կա ռուց ված քի գծա պատ կե րը 

 Բուսա կան բջիջ նե րում առկա են կեն դա նա կան բջիջ նե րին բնո րոշ 
բո լոր օր գա նոիդ նե րը՝ կո րիզ, էն դոպ լազ մային ցա նց, ռի բո սոմ ներ, 
մի տո քոնդ րի ում ներ, Գոլ ջի ի հա մա լի ր։ Դրա հետ մեկ տեղ, բուսական 
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բջի ջը տար բեր վում է կեն դա նա կանից կա ռուց ված քի զգալի առա նձ նա-
հատ կություն նե րով. 

1) ամուր բջ ջա պա տով, 
2) հա տուկ օր գա նոիդ նե րո վ՝ պլաս տիդ նե րով, որ տեղ տե ղի է ունե-

նում ֆոտոսին թեզ, 
3) վա կուոլ նե րի զար գա ցած հա մա կա րգով, ո րը զգա լի չա փով պայ-

մա նա վո րում է բջջի օս մո տիկ հատ կություն նե րը (նկ. 20):
Բջ ջի կա ռուց ված քային կազ մա վոր ման հիմ քում ըն կած է կա ռուց-

ված քի թա ղան թային սկզ բուն քը։ Սա նշա նա կում է, որ բջի ջը հիմ նա-
կա նում կա զմ ված է նման կա ռուց վա ծք ունե ցող թա ղա նթ նե րի ց։ Բջջա-
յին թա ղանթ ները կա զմ ված են լի պիդ նե րի եր կու շեր տից, ո րո նց մեջ 
ար տա քին և ներ քին կող մից տար բեր խո րություն նե րով խո րա սուզ ված 
են սպի տա կուցի բազ մա թիվ և բազ մա ձև մո լե կուլ նե ր։

Ար տա քին պլազ մային թա ղա նթ ունեն բո լոր բջիջ նե րը, այն սահ-
մա նա զա տում է ցի տոպ լազ մայի պա րունա կությունը ար տա քին մի ջա-
վայ րի ց։ Կեն դա նի բջ ջի ար տա քին բջջաթաղանթը գտն վում է անը նդ-
հատ ալի քա ձև տա տա նո ղա կան շա րժ ման մեջ, նրա վրա առա ջա նում 
են փո սիկ ներ և ելուստ ներ, իսկ նրա մեջ մշ տա պես տե ղա շա րժ վում են 
մակ րո մո լե կուլ նե րը ։

Ար տա քին բջջաթաղանթը օժտ ված է մեծ ամ րությա մբ և առաձ գա-
կա նությա մբ, իսկ ոչ մեծ վնաս վա ծք նե րի դեպ քում այն արագ և հեշ-
տությա մբ վե րա կա նգ նում է իր ամ բող ջա կա նությունը։ Այնուհան դերձ, 
պլազ մային թա ղան թը հոծ չէ, ունի մա նր ծա կո տի ներ, ո րո նցով կա րող 
են բջիջ թա փան ցել տարբեր մո լե կուլ ներ և իոն նե ր։ Նյու թե րի փո խադ-
րու մը պլազ մա տիկ թա ղան թով դե պի բջ ջի ներ քին տա րա ծու թյուն կա րող 
է կա տար վել եր կու ձևով՝ ակ տիվ և պա սիվ: Պա սիվ փո խադ րու մը ներ-
կա յաց նում է դի ֆու զի ա, ի սկ ակ տիվ փո խադ րու մը է ներ գի այի ծախ սով 
ըն թա ցող ը նտ րո ղա կան գոր ծըն թաց է: Բջ ջային թա ղան թի ընտ րո ղա կան 
թա փան ցե լի ությունը ան վա նում են կի սա թա փան ցե լիություն։

Բջ ջային թա ղան թը թա փան ցե լի է ո րոշ նյութե րի հա մար, իսկ մյուս-
նե րի հա մա ր՝ ան թա փա նց։ Այս պե ս՝ K+ իոն նե րի խտությունը բջ ջում միշտ 
ավե լի բա րձր է, քան շր ջա կա մի ջա վայ րում։ Դրան հա կա ռակ՝ Na+ իոն-
նե րը մի շտ ավե լի շատ են մի ջբջ ջային հե ղուկում։ 

 Բա ցի վե րը նշ ված եր կու եղանակ նե րից, քի մի ա կան մի ա ցություն-
նե րը և պի նդ մար մին նե րը կա րող են բջիջ նե րառ վել պի նոցիտոզի և 
ֆա գո ցի տո զի միջոցով։ Այդ դեպքում բջ ջի թա ղա նթն առա ջաց նում է 
նե րփ քում, որի ծայ րե րը մի ա նում են՝ կլա նե լով արտաքին հե ղուկը (պի-
նո ցի տոզ) կամ պի նդ մաս նիկ ները (ֆա գո ցի տոզ) (նկ. 21):  
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1. ֆա գո ցի տո զ
2. պի նո ցի տո զ
3. ար տա քին թա ղա նթ
4. էն դոպ լազ մային ցա նց
5. Գոլ ջի ի հա մա լիր և լի զո սոմ նե ր
6. լի զո սո մի մի ա ցումը պի նո կամ 

ֆա գո ցի տո զային վա կուո լի հե տ
7. բջ ջի մա սե րի մա րս ման նա խա

պատ րաս տումը
8. մար սո ղա կան վա կուո լ
9. չմա րս ված մնա ցո րդ նե րի հե ռա

ցում

Նկ. 21. Նյութե րի՝ բջիջ ներ թա փան ցե լու և նե րբջ ջային մար սո ղության գծա պատ կե րը

Պ լազ մային թա ղան թը կա տա րում է ևս մեկ գործառույթ՝ ապա հո-
վում է բջիջ նե րի մի ջև կա պը բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ նե րի հյուս վա ծք-
ներում։

Բուսա կան բջի ջը, կեն դա նա կա նի նման, շր ջա պատ ված է պլազ մային 
թա ղան թով, բայց ունի նաև ամուր թա ղան թա նյութից կա զմ ված բջ ջա-
պատ, ո րը կեն դա նա կան բջիջ նե րում բա ցա կայում է։ Բջ ջա պա տն ունի 
ան ցքեր, ո րո նց մի ջո ցով հար ևան բջիջ նե րի պարու նակությունները խո-
ղո վակ նե րով հա ղոր դա կց վում են մի մյա նց հե տ։

Սն կե րի բջիջ նե րը բույ սե րի բջիջ նե րի նման շր ջա պատ ված են բջջա-
պա տով, բայց այն կա զմ ված է ոչ թե թա ղան թա նյութից, այլ խի տի-
նանման նյութի ց։ 

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Ո՞ր օրգանիզմներն են էուկարիոտներ:
2. Թվարկեք էուկարիոտ բջջի օրգանոիդները։
3. Նկարագրեք և համեմատեք բուսական և կենդանական բջիջները:
4. Ո՞րն է պի նո ցի տո զի և ֆա գո ցի տո զի մի ջև եղած տար բե րությունը ։
5.  Բնութագրեք պլազմատիկ թաղանթով նյութերի ակտիվ և պասիվ 

փոխադրումը:

ANTARES
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ցի տոպ Լազ մա: Բջ ջի հիմ նա Կան օր գա նոիդ նե րը եվ 
դրա նց գոր ծա ռույթ նե րը

Հի շե՛ք

 Ցի տոպ լազ մա: Օր գա նոիդ ներ: Վա կուոլ ներ: Նե րա ռուկ նե ր

Յուրա քան չյուր էուկարիոտ բջիջ կա զմ ված է եր կու կար ևոր, միմ-
յանցից ան բա ժա նե լի մա սե րի ց՝ ցի տոպ լազ մայից և կո րի զի ց։

Ցի տոպ լազ մա: Ցիտոպլազման բջջի ներքին կիսահեղուկ 
միջավայրն է, որը լցնում է բջիջը: Ցիտոպլազման այսպես կոչ ված 
կոլոիդ հա մա կարգ է, որը ջրա յին հիմ քով լու ծույ թի օրի նակ է: Ցիտո-
պլազ մայում են ընթա նում բջջին բնո րոշ բոլոր կեն սա կան գործ ըն-
թաց ները: Ցի տոպ լազ մայում են գտն վում մի շա րք օր գա նոիդ ներ, 
ո րոն ցից յուրա քան չյուրը տար բեր վում է կա ռուց ված քի առանձ նա-
հատ կություն նե րով և կա տա րում է ո րո շա կի գոր ծա ռույթ։ Կան օր-
գա նոիդ ներ, ո րո նք բնո րոշ են բո լոր տիպի բջիջ նե րին: Դրա նք են 
մի տո քոնդ րի ում նե րը, բջ ջային կե նտ րո նը, Գոլ ջի ի հա մա լի րը, ռի բո-
սոմ նե րը, էնդոպ լազ մային ցան ցը, լի զո սոմ նե րը։ Ո րոշ օր գա նոիդ-
ներ հան դի պում են մի այն ո րո շա կի տի պի բջիջ նե րում (պլաստիդներ, 
միո ֆիբ րիլ ներ, թար թիչ ներ և այլն)։ 

Ցի տոպ լազ մայում կուտակ վում են նաև տար բեր նյութե ր՝ նե րա ռուկ-
նե ր։ Սրա նք ցի տոպ լազ մայի ան կայուն բա ղադ րիչ ներ են, ո րոնք, ի տար-
բե րություն օր գա նոիդ նե րի, բջ ջի կեն սա գոր ծունե ության ըն թաց քում 
պար բե րա բար առա ջա նում են և ծա խս վում։ Պի նդ նե րա ռուկ նե րը կոչ-
վում են գրա նուլ ներ, իսկ հե ղուկ նե րը՝ վա կուոլ նե ր։ Կեն սա գոր ծունե-
ության ըն թաց քում բջիջ նե րում կուտակ վում են նյութա փո խա նա կության 
ար գասիքներ՝ գունա նյութեր, սպի տա կուցի հա տիկ ներ կամ պա շա րային 
սնն դա նյութեր՝ գ լի կո գե նի հա տիկ ներ, ճար պի կա թիլ ներ։

 Էն դոպ լազ մային ցան ցը թա ղա նթ նե րի բարդ հա մա կա րգ է, ո րով 
ներ թա փա նց ված է բո լոր է ուկա րի ոտ բջիջ նե րի ցի տոպ լազ ման, իսկ 
պրո կա րի ոտ նե րի դեպքում այդպիսի ցանցը բա ցա կայում է։ Այն հատ-
կա պես զար գա ցած է այնպիսի բջիջ նե րում, որ տեղ բուռն նյութա փո-
խա նա կություն է ընթանում։ Էն դոպ լազ մային ցան ցի ծա վա լը միջին 
հաշվով կազ մում է բջ ջի ընդ հա նուր ծա վա լի 30 %-ից 
50 %-ը։ Տար բե րում են էն դոպ լազ մային ցան ցի եր կու 
տի պե ր՝ ո ղո րկ և հա տի կա վո ր։ Ո ղո րկ էն դո պլազ-
մային ցան ցի գոր ծըն թաց նե րից է լի պիդ նե րի և ած-
խաջ րե րի սին թե զը։ Ո ղո րկ էն դոպ լազ մային ցա նց 

Էն դոպ լազ մային  
ցա նց (ո ղո րկ) 

ANTARES



Գ լուխ 3 Բջ ջի Կա ռուց ված քը եվ գործառույթ ները 43

հատ կա պես շատ կա ճար պա գեղ ձե րի բջիջ նե րում, լյար դի բջիջ նե րում, 
պա հես տային սնն դա նյութե րով հա րուստ բջիջ նե րում։ 

 Հա տի կա վոր էն դոպ լազ մային ցան ցի հիմ նա կան գոր ծա ռույ-
թը սպի տա կուց նե րի կեն սա սին թե զն է, որն իրա կա նա ցվում է ռի բո-
սոմ նե րի մի ջո ցով։ Ռի բո սոմ նե րը դա սա վոր ված են հա տի կա վոր էն-
դո պլազ մային ցանցի խու ղակ նե րի և խո ռոչ նե րի վրա՝ տա լով դրան 
խոր դուբո րդ տեսք, ինչից էլ այն ստա ցել է իր ան վա նումը։ Այս պի սո վ՝ 
էն դո պլազ մային ցան ցը նե րբջ ջային հա մա կա րգ է, ո րի խու ղակ նե-
րով իրա կա նաց վում է նյութե րի տե ղա փո խումը, իսկ այդ խո ւղակ-
նե րի թա ղանթ նե րի վրա դա սա վոր ված բազ մա թիվ ֆեր մե նտ նե րն 
ապա հո վում են բջ ջի կեն սա գոր ծունե ությունը ։

 Ռի բո սոմ նե րը կլո րա վուն, 15,0-35,0 նմ տրա-
մա գիծ ունե ցող մարմնիկ ներ են, ո րոն ցից յուրա-
քան չյուրը կազմ ված է եր կու անհավասար մա սից 
(նկ. 12, 13)։ Ռի բո սոմը կա զմ ված է մո տա վո րա-
պես հա վա սար քա նա կությա մբ սպի տա կուցից և 
Ռ-ՌՆԹ-ից։ Ռի բո սո մային ՌՆԹ՝ Ռ-ՌՆԹ, սին թեզ-

վում է ԴՆԹ-ի մո լե կուլի վրա, կո րի զա կի շր ջա նում։ Կո րի զա կում էլ ձևա-
վոր վում են ռի բո սոմ նե րը, ո րո նք այ նուհե տև դուրս են գա լիս կո րի զի ց։

 Ռի բո սոմ նե րը գտն վում են ցի տոպ լազ մայում ազատ վիճակում կամ 
ամ րա նում են էն դոպ լազ մային ցան ցի թա ղա նթ նե րի ար տա քին մա կե-
րե սի ն։ Ռի բո սոմ ներ կան բո լոր տիպի բջիջ նե րում՝ ինչ պես կո րի զա վոր, 
այն պես էլ նա խա կո րի զա վո ր։ 

Գոլ ջի ի հա մա լի րի հիմ նա կան կա ռուց ված քային տար րը ո ղո րկ թա-
ղանթն է, որն առա ջաց նում է տա փա կած պար կիկ նե րի խմ բեր՝ ցիս տե ր, 
խո շոր վա կուոլ ներ կամ մա նր բշ տիկ ներ (նկ. 20, 22): Էն դոպ լազ մային 
ցան ցի թա ղա նթ նե րի վրա սին թեզ ված սպի տա կուց նե րը, շաքարները, 
ճար պե րը փո խա դր վում են Գոլ ջի ի հա մա լիր, կուտակ վում են և «փա թե-
թա վոր վում» բշ տիկ նե րի ձևո վ։ Դրան ց մի մա սը դուրս է բեր վում բջջից 
կամ օգտա գո րծ վում է հե նց բջ ջում։

 Լի զո սոմ նե րը (հուն. «լի զի ս»-ճեղ քում) ոչ մեծ, կլո րա վուն մա րմ նիկ-
ներ են՝ մո տա վո րա պես 0,4 մկմ տրա մագ ծով և շր ջա պատ ված եռա շերտ 
թա ղան թո վ։ Դրա նք լց ված են մար սո ղա կան ֆեր մե նտ նե րով, ո րոնք 
ունակ են ճեղ քե լու օրգանական և այլ տիպի նյութեր։ Լի զո սոմ նե րը 
առա ջա նում են Գոլ ջի ի հա մա լի րի կա ռույց նե րից (նկ. 22) կամ ան մի ջա-
կա նո րեն էն դոպ լազ մային ցան ցի ց։ 

Դրա նք մո տե նում են պի նո ցի տո զային կամ ֆա գո ցի տո զային ներ-
փքումներին, մի ա ձուլ վում դրա նց հե տ՝ առա ջաց նե լով մար սո ղա կան 

Ռի բո սո մ
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վա կուո լ։ Լի զո սո մի ֆեր մե նտ նե-
րով շր ջա պատ ված սննդային մաս-
նի կը մա րս վում է։ 

Լի զո սոմ նե րը մաս նակ ցում են 
նաև կեն սա գոր ծունե ության ըն-
թաց քում մե ռած բջիջ նե րի, ամ բող-
ջական օր գան նե րի հե ռաց մա նը, 
օ րի նա կ՝ սա ղմ նային զար գաց ման 
ըն թաց քում սա ղմ նային հյուս վա ծք-
նե րի փո խա րի նումը կամ քորդայի 
ներծծումը։

 Մի տո քո նդ րի ում ներ  կան բո լոր 
տե սա կի է ուկա րի ոտ բջիջ նե րում։ 
Մի տո քո նդ րի ում նե րի այդ պի սի տա րա ծումը բուսա կան և կեն դա նա-
կան աշ խար հում խո սում է բջ ջում դրա նց կա տա րած կար ևորագույն 
դերի մա սի ն։

Մի տո քո նդ րի ում նե րը գն դա ձև, ձվա ձև կամ 
գլա նա ձև և նույ նի սկ անգամ թե լա ձև մա րմ նիկ-
ներ են։ Դ րա նց տրա մա գի ծը կազ մում է 0,2–1 մկմ, 
իսկ եր կա րությունը՝ մի նչև 7 մկմ։ Թե լան ման ձևե-
րի եր կա րությունը հաս նում է մինչև 15-20 մկմ-ի։ 
Մի տո քո նդ րի ում նե րի քա նա կությունը տար բեր 
հյուս վա ծք նե րում տար բեր է՝ կախ ված բջ ջի ֆունկ ցի ո նալ ակ տի-
վությունից: Դրա նք շատ են ին տեն սիվ սին թեզող լյա րդում կամ մեծ 
քա նա կությա մբ է ներ գի ա ծախ սող մկանային բջիջներում։ Մի տո-
քոնդ րի ում նե րի թի վը կա րող է շատ արագ մե ծա նալ կիս վե լու ճա նա-
պար հով, ինչը պայ մա նա վոր ված է դրա նց կազ մում ԴՆԹ-ի մո լե կուլի 
առ կայությա մբ։

Մի տո քո նդ րի ումի պա տը կա զմ ված է եր կու թա ղան թի ց՝ ար տա քին և 
ներ քի ն։ Ար տա քին թա ղան թը հա րթ է, իսկ ներ քի նը առա ջաց նում է ծալ-
քեր կամ կա տար նե ր՝ կրիս տա նե ր։ Կա տար նե րի թա ղա նթ նե րի վրա տե-
ղա կայ ված են բազ մա թիվ ֆեր մե նտ ներ, ո րո նք մաս նակ ցում են է ներ գի ա-
կան փո խա նա կությա նը։ Մի տո քո նդ րի ում նե րի հիմ նա կան գործառույթն 
է ներ գի այի համընդհանուր աղ բյուրի՝ ԱԵՖ-ի սին թե զն է։

Պ լաս տիդ նե րը բուսա կան բջիջ նե րի օր գա նոիդ ներ են։ Այն տեղ է 
տեղի ունե նում անօր գա նա կան նյութե րից օր գա նա-
կան նյութե րի առաջ նային սին թե զը (նկ. 19): Տար բե-
րում են պլաս տիդ նե րի երեք հիմ նա կան տե սա կ՝ 

Մի տո քոն դրի ում

Ք լո րոպ լա ստ

Նկ. 22. Լի զո սոմ նե րի առա ջա ցումը  
Գոլ ջի ի հա մա լի րի վրա 

 լի զո սոմ
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1) լեյ կոպ լա ստ նե ր. ան գույն պլաս տիդ ներ են, որ տեղ մի ա շա քար նե-
րից և երկ շա քար նե րից սին թեզ վում  է օս լա: Առկա են լեյ կոպ լա ստ ներ, 
ո րո նք պա շա րում են նաև սպի տա կուց ներ և ճար պեր.

2) քլո րոպ լա ստ նե ր. քլո րո ֆիլ գունա նյութ պա րունա կող կա նաչ 
պլաս տիդ նե ր են, որ տեղ տե ղի է ունե նում ֆո տո սին թեզ. 

3) քրո մոպ լա ստ նե ր. պա րունա կում են կա րո տի նոիդ նե րի խմ բի տար-
բեր գունա նյութեր, ո րո նք պայ մա նա վո րում են ծա ղիկ նե րի և պտուղ նե-
րի վառ գույ նե րը ։

Պ լաս տիդ նե րը կա րող են փո խա րին վել մե կը մյուսո վ։ Դրա նք պա-
րունա կում են ԴՆԹ և ՌՆԹ և բազ մա նում են եր կու մա սի կիս վե լու 
եղանակո վ։

Վա կուոլ նե րը, ո րոնք բնո րոշ են բու սա կան բջիջ նե րին, շր ջա փակ ված 
են թա ղան թով և զար գա նում են էն դոպ լազ մային ցան ցի տա փա կ թա-
ղան թային պար կիկ նե րի ց։ Վա կուոլ նե րը պա րունա կում են լուծ ված սպի-
տա կուց ներ, ած խաջ րեր, սին թեզ ված ցած րա մո լե կուլային նյութեր, վի-
տա մին ներ, բազ մա զան աղե ր։

 Վա կուո լում լուծ ված նյութե րը առա ջաց նում են օս մո տիկ ճն շում, 
ո րի հետ ևան քով ջուրը ներ թա փան ցում է բջի ջ՝ այն տեղ առա ջաց նե-
լով տուր գո ր, այսինքն՝ բջ ջա պա տի լար ված վի ճա կ։ Դա ապա հո վում 
է բջ ջի ամ րությունը դի նա միկ և ստա տիկ ծան րա բե ռն վա ծության 
ժամա նա կ։

Բջ ջային կե նտ րո նը կա զմ ված է եր կու շատ փո քր գլա նա ձև մա րմ-
նիկ նե րից, ո րո նք տե ղա դր ված են մե կը մյուսին ուղ ղա հայա ց։ Այս մա րմ-
նիկ նե րը կոչվում են ցե նտ րի ոլ ներ (նկ. 20): Ցե նտ րի ո լի պա տը կա զմ ված 
է 9 փն ջից, ո րոն ցից յուրա քան չյուրը նե րա ռում է 3 միկ րո խո ղո վակ, իսկ 
օր գա նոի դի առա նց քը կա զմ ված է կե նտ րո նա կան զույգ միկ րո խո ղո վակ-
նե րի ց։ 

Ցե նտ րի ոլ նե րը պատ կա նում են ցի տոպ լազ մայի ինք նա վե րար տա դր-
վող օր գա նոիդ նե րի թվի ն։ Դրա նց վե րար տադ րումը, ամե նայն հա վա-
նա կա նությա մբ, իրա կա նա նում է սպի տա կուցային են թա մի ա վոր նե րից՝ 
ինք նա հա վաք մա մբ։ Բջ ջային կե նտ րո նը կար ևոր դեր է կա տա րում բջջի 
բա ժան ման ժա մա նակ. ցե նտ րի ոլ նե րից է սկս վում բա ժան ման իլիկի 
ձևա վո րումը։ Բուսա կան բջիջ նե րը ցե նտ րի ոլ ներ չունեն, և բա ժան ման 
իլի կը ձևա վոր վում է հա տուկ ֆեր մեն տային կե նտ րոն նե րում։

Բջ ջակ մա խք: Է ուկա րի ոտ բջիջ նե րի կար ևոր առա նձ նա հատ-
կություն նե րից է ցի տոպ լազ մայում կմախ քային գոյա ցություն նե րի առ-
կայությունը, ո րո նք ման րա գույն խո ղո վակ նե ր ու սպի տա կուցային 
թե լե րի փն ջե ր են։ Բջ ջակ մախ քի տար րե րը բա րդ մի ա հյուսում ներ են 
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առա ջաց նում ցի տոպ լազ մայում և սեր տո րեն կապ ված են ար տա քին 
պլազ մային թա ղան թի և կո րի զա թա ղան թի հե տ։ Ցի տոպ լազ մայի հե նա-
րա նային տար րե րը ո րո շում են բջ ջի ձևը, ապա հո վում են նե րբջ ջային 
կա ռույց նե րի շար ժումը և ամ բո ղջական բջ ջի տե ղա շա րժումը ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի ՞նչ է ցի տոպ լազ մա ն։ 
2. Ի ՞նչ են նե րա ռուկ նե րը։ 
3. Նկարագրեք ասիմիլյացնող և դիսիմիլյացնող օրգանոիդները:
4. Պ լաս տիդ նե րի ի՞նչ տե սակ ներ կան, և ո՞րն է դրա նց դե րը:
5. Բջ ջի ո՞ր օր գա նոիդ նե րն են ինք նա վե րար տա դր վող և ին չո ՞ւ։ 

 	 12
Կո րի զի Կա ռուց ված քը եվ գոր ծա ռույթ նե րը

 Հի շե՛ք
ԴՆԹ: Քրոմատին: Հոմոլոգ քրո մո սոմներ: Կարիոտիպ: Հապլոիդ հա-
վաքակազմ: Դիպլոիդ հավաքակազմ: Կո րի զակ: Կորիզաթաղանթ

Կո րի զը էուկարիոտ բջիջ նե րի կար ևո րա գույն բա ղադ րա մա սն է։ Բջջա-
կո րի զը պա րունա կում է ԴՆԹ, այ սի նքն՝ դրանում տեղակայված գեներ, 
և դրա շնոր հիվ ապահովում է եր կու կար ևոր գոր ծա ռույթ.

1) ժառանգական տե ղե կատ վության պահ պա նում և վե րար տադ րում.
2) բջ ջում ըն թա ցող նյութա փո խա նա կության գոր ծըն թաց նե րի կար գա-

վո րում։ 
Ան կո րիզ բջի ջը չի կա րող եր կար գոյատ ևել, կո րի զը ևս բջ ջից դուրս 

ինք նուրույն գոյատ ևել չի կա րող, այդ պատ ճա ռով ցի տոպ լազ ման և կո-
րի զը առա ջաց նում են փոխ կապակց ված հա մա կա րգ։ 

Որ պես կա նոն` բջիջ նե րը պա րունա կում են մեկ կո րի զ։ Եր բե մն մեկ 
բջ ջում կա րող է լի նել 2-3 կո րիզ. օ րի նա կ՝ լյար դի բջիջ նե րում։ Հայտ նի 
են նաև բազ մա կո րիզ բջիջ ներ, ո րո նց կո րիզ նե րի թի վը կա րող է հաս նել 
մի քա նի տաս նյա կի։ Կո րի զի ձևը հիմ նա կա նում կախ ված է բջ ջի ձևից և 
կա րող է լի նել տարբեր։

Կո րի զը արտաքուստ պատ ված է երկ շե րտ թա ղան թո վ, ո րը կոչ վում 
է կո րի զա թա ղանթ։ Ար տա քին թա ղան թը ցի տոպ լազ մային հա րող 
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մա կե րե սին կրում է ռի բո սոմ ներ, իսկ ներ քին կողմից հա րթ է։ Կո րի-
զա թա ղան թը բջ ջի թաղանթային ամբողջական հա մա կար գի մաս է 
կազ մում։ Կո րի զի ար տա քին թա ղան թի ելուստ նե րը մի ա նում են էն դո-
պ լազ մային ցան ցի խո ղո վակ նե րի հե տ՝ առա ջաց նե լով հա ղոր դա կց վող 
խո ղո վակ նե րի ընդ հա նուր հա մա կա րգ։ Նյութա փո խա նա կությունը կո-
րի զի և ցի տոպ լազ մայի մի ջև տե ղի է ունե նում եր կու հիմ նա կան ճա նա-
պար հո վ. 

1. կո րի զա թա ղան թը օժտ ված է բազ մա թիվ ծա կո տի նե րով, ո րո նց մի-
ջով տե ղի է ունե նում մո լե կուլ նե րի փո խա նա կում կո րի զի և ցի տոպ լազ-
մայի մի ջև. 

2. նյութե րը կա րող են կո րի զից ցի տոպ լազ մա ան ցնել կամ հա կա ռա-
կը կո րի զա թա ղան թի ելուստ նե րի և նե րփ քում նե րի մի ջո ցո վ (նկ. 23):

Չ նայած ցի տոպ լազ մայի և կո րի զի մի ջև տե ղի ունե ցող ակ տիվ փո-
խա նա կությա նը, կո րի զա թա ղան թը սահ մա նա զա տում է կո րի զի պա-
րունա կությունը ցի տոպ լազ մայի ց՝ ապա հո վե լով դրա նց քի մի ա կան 
բա ղադ րության տար բե րությունը։ Դա ան հրա ժե շտ է կո րի զի բա ղա-
դրիչ նե րի բնա կա նոն գոր ծունե ության հա մա ր։

1. Նյութե րի փո խադ րումը 
կորի զա թա ղան թի ծա կո տի-
նե րի մի ջով, 2. ցի տոպ լազ-
մայի ներփ քումը կո րի զի մեջ, 
3. կորի զա թա ղան թի ար տա-
փքումը ցի տոպ լազ մայի մեջ, 
4. կո րի զա թա ղան թի շա րունա-
կությունը էն դոպ լազ մային 
ցան ցի խո ղո վակ նե րի մեջ,  
5. խո ղո վակ նե րի մի մա սը 
բաց վում է ար տա քին մի ջա-
վայր (բջ ջից դուրս)

 

Նկ. 23. Կո րի զի և ցի տոպ լազ մայի մի ջև նյութե րի փո խա նա կության հնա րա վոր ուղի նե րը

Կո րի զի ներ քին մի ջա վայ րը լցնում է կի սա հե ղուկ կո րի զա հյութը, 
որ տեղ գտն վում են քրո մա տի նը և մեկ կամ մի քա նի կո րի զակ նե ր։

Կեն դա նի բջ ջում կո րի զա հյութն ունի ամո րֆ զա նգ վա ծի տե սք, ո րը 
լց նում է կո րի զի բա ղադ րիչ նե րի մի ջև եղած տա րա ծությունը։ Կորի զա-
հյութի բա ղադ րության մեջ մտ նում են տար բեր սպի տա կուց ներ, ազատ 
նուկ լե ո տիդ ներ, ամի նաթ թուներ, ինչ պես նաև կո րի զա կի և քրո մա տի նի 
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կեն սա գոր ծունե ությանն անհրաժեշտ նյութեր, ո րո նք հե տա գայում տե-
ղա փոխ վում են կո րի զից ցիտոպ լազ մա ։

Ք րո մա տին (հունա րեն. քրո մա՝ գույն) են ան վա նում կո րի զում գտնվող 
կուտա կում նե րը, հա տիկ նե րը և ցան ցա ձև գոյա ցություն նե րը, ո րոնք ին-
տեն սի վո րեն նե րկ վում են ո րոշ ներ կե րով և ձևով տար բեր վում են կո-
րի զա կի ց։ Քրո մա տի նը կա զմ ված է ԴՆԹ-ից և սպի տա կուցի ց։ Ք րո մա-
տի նը իր հեր թին մի ա նում է ո րո շա կի սպի տա կուց նե րի և, բար դաց նե լով 
սե փա կան կա ռուց ված քը, վե րած վում է քրո մա տի դի: Քրո մա տի դը չբա-
ժան վող կո րիզ նե րում ժա ռան գա կան տե ղե կատ վու թյան գոր ծարկ ման 
հիմ նա կան ձևն է:  Բա ժան վող կո րիզ նե րում, բա ժա նու մից ա ռաջ, քրո մա-
տի դը փա թե թա վոր վում է, կար ճա նում, հաս տա նում և ձևա վո րում ո րո շա կի 
քրո մոսոմն եր:

Լուսային ման րա դի տա կով եր ևում են քրո մո սո մի պա րուրա ձև ո լոր-
ված և հաս տա ցած մա սե րը։ Քրո մո սո մի պա րուրա ձև ո լոր ված մա սե րը 
գե նե տի կա կան առումով պա սիվ են։ Իրե նց յուրա հա տուկ գե նե տի կա-
կան տե ղե կատ վության փո խա նց ման գոր ծա ռույ թը կա րող են իրա կա-
նաց նել մի այն քրո մո սո մի ապա պա րուր ված մա սե րը, ո րո նք լուսային 
ման րա դի տա կով չեն եր ևում։ Բա ժան վող բջ ջում բո լոր քրո մո սոմ նե րը, 
խի ստ պա րուր վելով, կար ճա նալով և հաս տա նալով, ձե ռք են բե ր ում 
ո րո շա կի ձև և չա փե ր։

Ք րո մո սո մի ձևը կախ ված է առաջ նային սե ղմ-
ված քի կամ ցե նտ րո մերի դիր քի ց։ Ցե նտ րո մե րը 
քրոմոսոմի այն մա սն է, ո րին բջ ջի բա ժան ման ժա-
մա նակ ամրանում են բա ժան ման իլի կի թե լե րը։ 
Ցե նտ րո մե րը քրո մո սո մը բա ժա նում է եր կու մա սի, 
ո րո նք կա րող են լի նել հա վա սա րա չափ կամ ան-
հա վա սա րա չափ (նկ. 24)։

Ք րո մո սոմ նե րի ուսում նա սի րումը հնարավորու-
թյուն է տվել բա ցա հայ տե լու հետ ևյալ փաս տե րը.
1. Բու սա կան կամ կեն դա նա կան օր գա նիզմն ե-
րի մար մի նը կազ մող բո լոր բջիջ ներն ունեն նույն 
թվով քրո մո սոմ նե ր։
2. Ցան կա ցած տե սա կի օր գա նիզ մի սե ռա կան 
բջիջ նե րը մի շտ պա րունա կում են եր կու ան գամ 
քիչ թվով քրո մո սոմ ներ, քան մա րմ նա կան բջիջ-
նե րը ։
3. Նույն տե սա կին պատ կա նող բո լոր օր գա նիզմ-
նե րի բջիջ նե րն ունեն նույն թվով քրո մո սոմ նե ր։

 ցե նտ րո մե ր

ք րո մա տի դ

Նկ. 24. Պա րուր ված 
քրո մո սո մի ընդ հա
նուր տես քը
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Այն պի սի տար բեր օր գա նի զմ ներ, ինչ պիսիք են շիմ պան զեն, խա վա-
րա սե րը և պղ պե ղը, մարմնա կան բջիջներում ունեն հա վա սար թվով քրո-
մո սոմ՝ 48: Մա րդն ունի 46 քրո մո սոմ, իսկ ավե լի պա րզ կա ռուց վա ծք 
ունե ցող ծա ծա նը՝ 104։ 

Որ ևէ տե սա կի պատ կա նող օր գա նիզ մի բջ ջում քրո մո սոմն ե րի ամ բող-
ջու թյու նը կոչ վում է քրո մո սո մային հա վա քա կազմ: 

Այս պի սո վ՝ քրո մո սո մային հա վա քա կազ մի բնութա գի րը տե սա կային 
է, այ սի նքն՝ բնո րոշ է բուսա կան կամ կեն դա նա կան օր գա նի զմ նե րից 
մի այն մեկ ո րո շա կի տե սա կի։ 

Օրգանիզմը կազմող բջ ջի 
կորիզում քրո մո սո մային հա վա-
քա կազ մի քանա կա կան (թի վ), և 
ո րա կա կան (ձև և չա փս), հատ կա-
նիշ նե րի ամ բողջությունը ան վա-
նում են կա րի ո տիպ (նկ. 25):

Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի մեծ 
մա սի կա րի ո տի պում քրո մո սոմ-
նե րի թի վը զույգ է։ Դա բա ցա -
տրվում է նրա նով, որ յուրա քան չ-
յուր մա րմ նա կան բջ ջում գտն վում 
են ձևով և չա փե րով նման եր կու՝ 
զույգ քրո մո սոմ ներ: Դրան ցից 
մեկը ստացված է հայ րա կան օր-
գա նիզ մից, մյուսը՝ մայ րա կա ն։

Մի ան ման կա ռուց վա ծք, ձև 
ունե ցող և մի ա տե սակ գե ներ 
կրող քրո մո սոմ նե րը կոչ վում են 
հո մո լոգ: 

Մա րմ նա կան բջիջ նե րի քրո մո սո մային հա վա քա կազ մը, որ տեղ յուրա-
քան չյուր քրո մո սոմ ունի իր զույ գը, կոչ վում է կրկ նա կի կամ դիպ լոիդ և 
նշա նակ վում է 2n-ով։ 

ԴՆԹ-ի քա նա կությունը, ո րը գտնվում է տվյալ քրոմոսոմում և հա-
մա պա տաս խա նում է քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա կազ մին, նշա-
նա կում են 2c-ով։ 

Հո մո լոգ մարմ նական քրո մո սոմ նե րի յուրա քան չյուր զույ գից սե-
ռա կան բջիջ ներ է ան ցնում մի այն մե կը, այդ պատ ճա ռով սեռական 
բջիջների քրո մո սո մային հա վա քա կազ մը ան վա նում են ոչ կրկ նա կի 
կամ հապ լոիդ և նշա նակ ում n-ով։

Նկ. 25. Տար բեր տե սակ նե րին պատ  կա նող 
օրգա նի զմ նե րի կարիո տիպե րը
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 Կո րի զի կառուցվածքին բնո րոշ 3-րդ բա ղադ րի չը կո րի զա կն է։ Այն 
ներ կայաց նում է ամուր մա րմ նիկ, որն ընկղմ ված է կո րի զա հյութի մեջ։ 
Կո րի զակ ներ կան մի այն չբա ժան վող բջ ջում։ Բջջի բաժան ման ըն թաց-
քում դրա նք ան հե տա նում են, իսկ բա ժան ման ավար տից հե տո կր կին 
առա ջա նում են։

Կո րի զա կը կո րի զի ինք նուրույն կա ռույց չէ, այլ առա ջա նում է քրո-
մո սո մի այն հատ վա ծի շուր ջը, որ տեղ գա ղտ նա գր ված է ռի բո սո մային 
ՌՆԹ-ի կա ռուց ված քը։ Կո րի զա կում պա րունակ վում են մեծ քա նա-
կությա մբ Ռ-ՌՆԹ-ի մո լե կուլ նե ր։ Կո րի զա կում բա ցի Ռ-ՌՆԹ-ի սին-
թե զից՝ տե ղի է ունե նում նաև ռի բո սոմ նե րի ձևա վո րում, ո րո նք հե-
տա գայում տե ղա փոխ վում են ցի տոպ լազ մա։ Այս պի սո վ՝ կո րի զա կը 
Ռ-ՌՆԹ-ի և ձևա վոր ման տար բեր փուլե րում գտն վող ռի բո սոմ նե րի 
մասերի կուտա կում է։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Ն կա րագ րեք է ուկա րի ոտ բջ ջի կո րի զի կա ռուց ված քը։ 
2. Ի ՞նչ է կո րի զա կը։ 
3. Ի ՞նչ է քրո մա տի նը։ Նկա րագ րեք քրո մո սո մի կա ռուց ված քը։
4. Բնութագրեք կա րե ո տի պը։ 
5. Ո ՞ր քրո մո սոմ նե րն են կոչ վում հո մո լո գ։ 
6. Ի ՞նչ հա րա բե րություն ունի քրո մո սոմ նե րի թի վը մա րմ նա կան և 

սեռա կան բջիջ նե րում։ ANTARES
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 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք 2

 

Մի աբ ջիջ օր գա նի զմ նե րի և տար բեր հյուս վա ծք նե րի բջիջնե րի 
կա ռուց ված քի ուսում նա սի րումը ման րա դի տա կով

Ն պա տա կը
Ման րա դի տա կի միջոցով դի տել տար բեր օր գա նի զմ նե րի բջ ջային կա-

ռուց ված քը: Ամ րա պն դել բակ տե րի այի, բուսա կան, կեն դա նա կան և սնկային 
բջիջ նե րի կա ռուց ված քի ընդ հա նուր պլա նի մա սին ունե ցած պատ կե րա ցում-
նե րը: Զարգացնել ման րա դի տա կով աշ խա տե լու հմ տություն ները և ձևա վո-
րել դի տ ման ար դյունք նե րը վե լուծե լու կա րո ղություն ներ:

Ա նհ րա ժե շտ պա րա գա ներ
Հո ղի, ջրի և չհոսող ջրամ բար նե րից վե րց ված բա րձ րա կա րգ բույ սե-

րի նմուշ ներ: 2-3 լիտր տարողությամբ բանկա, ապակու շերտ, լուց կի 
կամ ատամ փո րիչ, մա մուռի կամ է լո դե այի փոքր կտոր, գո րտ, ունե լի-
ներ, նշ տար, պատ րաս տուկային ասեղ ներ, առար կայա կիր ապա կի ներ 
և ծած կա պա կի ներ, ման րա դի տակ, բույ սե րի և կեն դա նի նե րի տար բեր 
հյուս վա ծք նե րի մշ տա կան ման րա պատ րաս տուկ ներ (ըստ ուսուց չի ընտ-
րության):

Ն մուշ նե րը ան հրա ժե շտ է պատ րաս տել գո րծ նա կան աշ խա տան քից 
3-4 շա բաթ առաջ: Բան կայի մեջ լց նում են հո ղի, ջրի և չհոսող ջրամ բար-
նե րից վե րց րած բա րձ րա կա րգ բույ սե րի, օ րի նակ՝ է լո դե այի մի քանի նմուշ: 
Բան կան ծած կում են ապա կյա շեր տով և պահում են լույ սի տակ սեն յա-
կային ջեր մաս տի ճա նում՝ պա րունա կությունը պար բե րա բար ուսում նա սի-
րե լով ման րա դի տա կով: Գործնական աշխա տան քի հա մար լուսա վոր ված 
մա սից եր կար կա թո ցի կով վե րց նել հա տա կին մոտ եղած ջրի մի քա նի 
կա թիլ և ուսում նա սի րել ման րա դի տակով: Այն տեղ կա րող են լի նել բակ-
տե րի ա ներ, ցի ա նո բակ տե րի ա ներ, ջրիմուռ ներ, նա խա կեն դա նի ներ և այլ 
ման րա դի տա կային օր գա նի զմներ:

 Պե նի ցիլ սն կի կուլ տու րա
 Թեյի թուր մը քիչ քա նա կությա մբ շա քա րա վա զի հետ լց նել բան կայի մեջ 

2 սմ-անոց շեր տով, բաց վի ճա կում թողնել մի քա նի օր, այ նուհե տև ծած-
կել ապա կու շեր տով և դնել տաք տեղ: Մի քա նի օ րից թեյի թուր մի վրա 
կհայտն վի պե նի ցիլ բոր բո սա սն կի կա նաչ գույ նի փառ: 
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Աշ խա տան քի ըն թաց քը
1. Ա ռար կայա կիր ապա կու վրա կա թեց րած ջրի կա թի լի մեջ տե ղադ-

րեք մի փո քր ատա մի փառ, ո րը ատամ փո րի չով հա վաք վել է լն դե րի 
ար տա քին մա կե րե սից, խառ նեք ջրի հետ և ծած կեք ծած կա պա կի ով: 
Պատ րաս տուկը դի տեք փո քր և մեծ խո շո րաց մա մբ: Գտեք տար բեր 
ձևի բակ տե րի ա ներ և նկա րեք:

2.  Պատ րաս տեք սն կի, բուսա կան և կեն դա նա կան բջ իջների պատ րաս-
տուկ ներ: 
• Է լո դե ա բույ սի տեր ևը դրեք առար կայա կիր ապա կու վրա եղած 

ջրի կա թի լի մեջ և ծած կեք ծած կա պա կի ով:
• Նշ տա րի բութ ծայ րով զգուշո րեն քե րեք գոր տի բե րա նի լոր ձա թա-

ղան թի փա ռը,  տե ղադ րեք այն առար կայա կիր ապա կու վրա կա-
թեց րած ջրի կա թի լի մեջ և ծած կեք ծած կա պա կի ով:

•  Բոր բո սա սն կի փա ռի մեջ փնտ րեք և գտեք ձյունաս պի տակ գն դիկ-
ներ, պատ րաս տուկի ասե ղով զգուշությա մբ վե րց րեք այն և տե-
ղադ րեք առար կայա կիր ապա կու վրա եղած գլե ցե րի նի ջրային 
կա թի լի մեջ, ծած կեք ծած կա պա կի ով:

• Ն կա րեք բուսա կան, կեն դա նա կան և սն կային բջիջ նե րը, նշեք 
լուսային ման րա դի տա կով տե սա նե լի կա ռույց նե րը: 

•  Մեկ նա բա նություն նե ր
Լուսային ման րա դի տա կով տե սա նե լի կա ռույց նե րից առա նձ նաց րեք 

բջջի այն մա սե րը, ո րո նք ընդ հա նուր են բակ տե րի այի, սն կի, բույ սե րի և 
կեն դա նի նե րի բջիջ նե րի հա մար:

 
Եզ րա կա ցություն
Ի ՞նչ կա րե լի է հաս տա տել կա տար ված աշ խա տան քի ար դյունք նե րով:

ANTARES
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 	 13
Բջջային ցիԿԼ եվ միտոզ

 Հի շե՛ք 
Բջջային ցիկլ: Ինտերֆազ։ Միտոզ։ Քրոմատիդներ։ Բաժանման իլիկ։ 
Աճ և զարգացում

Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ նե րում բջիջ նե րը մաս նա գի տա ցած են, 
այսինքն՝ ունեն խի ստ ո րո շա կի կա ռուց վա ծք և գոր ծա ռույթ նե ր։ Իրենց 
մաս նա գի տաց մա նը հա մա պա տաս խան՝ բջիջ նե րի կյան քի տևո ղու-
թյունը տար բեր է։ Օ րի նա կ՝ նյար դային և մկա նային բջիջ նե րը զար-
գաց ման սաղմ նային փուլի ավար տից հե տո դա դա րում են բա ժան վել 
և կենսա գոր ծում են օր գա նիզ մի ամ բո ղջ կյան քի ըն թաց քում։ Մյուս նե-
րը՝ կար միր ոսկ րա ծուծի, վեր նա մաշ կի, բա րակ աղի քի է պի թե լի բջիջ-
ները, իրե նց մաս նա գի տաց ված գոր ծըն թաց նե րը իրա կա նաց նելիս 
շատ արագ մա հա նում են, այդ պատ ճա ռով դրանց բջիջնե րն անը նդ-
մեջ բա ժան վում են։

Բջ ջի կյան քի տևողությունը՝ ընկած երկու բաժանումների միջև, կոչ վում 
է բջ ջային կամ կենսական ցիկլ (նկ. 26): Բջ ջային ցիկ լը ամ բող ջաց նում է 
բա ժան մա նը նա խա պատ րաստ ման և բուն կիս ման գոր ծըն թաց նե րը: 
Բջջային ցիկ լը կա րե լի է ներ կա յաց նել որ պես եր կու փոխ կա պակց ված 
գոր ծըն թաց նե րի ամ բող ջու թյուն՝ 1. Ին տեր ֆազ, 2. Մի տոզ:

Բա ժան ման ար դյուն քում բջ ջի առա ջաց ման պա հից մի նչև բջջի 
մա հը կամ հա ջո րդ բա ժա նումը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը կոչ-
վում է բջ ջի ինտերֆազ։ 

Ինտերֆազի ըն թաց քում բջի ջն 
աճում է, մաս նա գի տա նում և բազ մա-
բջիջ օր գա նիզ մի օր գան նե րի ու հյուս-
վա ծք նե րի կազ մում կա տա րում է իրեն 
բնո րոշ գոր ծա ռույթ նե րը։ Այն հյուս-
վածք նե րում, որ տեղ բջիջ նե րն ան-
ընդ մեջ բա ժան վում են (կար միր ոսկ-
րա ծուծ, աղի քային է պի թել), դրա նց 
մի մա սի ին տեր ֆազը հա մը նկ նում է 
բաժանման փուլի հե տ։

միտոզ

ԴՆԹի ինքնավերարտադրում

բջջի 
բաժանում 

ինտերֆազ

մասնա
գիտացում

Նկ. 26. Բջ ջի կենսական ցիկ լը 
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Կո րի զա վոր բջիջ նե րի բա ժան ման հիմ նա կան ձևը կոչ վում է մի տոզ: 
Մի տո զը հա ջոր դում է ին տեր ֆա զին և դրա բնա կան ու տրա մա բա նա-
կան շա րու նա կու թյունն է՝ եզ րա փա կե լով մեկ բջ ջի բջ ջային կամ կեն սա-
կան ցիկ լը: Այսպիսով, կենսական ցիկլ են ան վա նում հա ջոր դա կան և 
փոխ կա պա կց ված գոր ծըն թաց նե րի ամ բող ջությունը, ո րն ընդ գրկում 
է բջ ջի նա խա պատ րաս տ ումը բա ժան վելուն և բուն մի տո զի ընթաց քը։

Ինտերֆազ: Նկար 26-ից երևում է, 
որ մի տո զից հե տո բջիջն ան ցնում է ին-
տեր ֆա զի փուլ: Ին տեր ֆա զն ու նի ե րեք 
հա ջոր դա կան փուլ. 
1. G1, 
2. S, 
3. G2:

Ին տեր ֆա զի G1-ը կոչ վում է նաև 
աճ ման փուլ, որ տեղ ակտի վորեն 
սին թեզ վում են ՌՆԹ և սպի տա-
կուց ներ, մե ծա նում է ֆեր մե նտ նե-
րի ակ տի վությունը, ո րոնք մաս նակ-
ցում են սպի տա կուց նե րի սին թե զի ն։ 
Այ նուհե տև անց ում է կա տար վում 
S փու լին, որ տեղ է լ տե ղի է ունե նում 
ԴՆԹ-ի սին թեզ կամ ինք նա կրկ նա-
պատ կում։ ԴՆԹ-ի հին մո լե կուլի 
երկու պա րույր նե րը քանդվում են, և 
դրանցից յուրա քան չյուրը մատ րի ցա 
է ծառայում ԴՆԹ-ի 2 նոր շղթա ների 
սին թե զի հա մար (նկ. 27): Առա ջա ցած 
եր կու դուստր մո լե կուլ նե րից յուրա-
քան չյուրն ընդ գր կում է մեկ հին պա-
րույր և մեկ նոր, ո րը հնի բա ցար ձակ 
ճ շգրիտ պատճենն է։ Նշվածն ունի 
կեն սա բա նա կան նշանա կություն, ըստ 
որի՝ ԴՆԹ-ի կա ռուց ված քի խա խտ-
մա նը կհետ ևի ժառանգա կան տեղե-

կատ վու թյան աղա վա ղումը, հետ ևա բար՝ տվյալ օր գա նիզ մին բնո րոշ 
հատ կա նիշ նե րի պահ պա նումը, փո խան ցումը և զար գա ցումը կլի նի 
ան հնա ր։ 

S փուլը էուկարիոտ բջջում տևում է մինչև 6-12 ժա մ։ 
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Նկ. 27. ԴՆԹի ինք նա վե րար տա
դրման գծա պատ կերը 

ԴՆԹի մո լե կուլի կրկ նա կի պա րույ
րը բաց վում է, և հին շղ թայի յուրա
քան չյուր թե լի դի մաց ազատ նուկ
լե ո տիդ նե րից նոր թել է հա վաք վում։ 
Առա ջա նում է երկ պա րույր շղ թայով 
ԴՆԹի եր կու նոր մո լե կուլ։
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ԴՆԹ-ի կրկ նա պատ կումից հետո բջի ջը պատ րա ստ վում է բա ժան-
ման, որն է G2 փուլը: Այստեղ ան հրա ժե շտ են բջջի կիսումը ապահովող 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տա նք ներ, այդ թվում՝ ցե նտ րի ոլ նե րի 
կրկ նա պատ կում, սպի տա կուց նե րի սին թեզ, ո րոն ցից կա զմ վում է բա-
ժանման իլի կը, ԱԷՖ-ի սինթեզ և այլն։ 

Մի տո զն ընթանում է չո րս փուլով՝ 
I. պրո ֆազ, II. մե տա ֆազ, III. անա ֆազ, IV. թե լո ֆազ (նկ. 28, 29)։

Նկ. 28. Բջջի՝ մի տո զով բա ժան ման գծա պատ կերը

Պ րո ֆա զում մե ծա նում է կո րի զի ծա վա լը, քրո մո սոմ նե րը պա րուր-
վում են, ո րի հետ ևան քով կար ճա նում, հաս տա նում և դառ նում մանրա-
դի տա կով տեսա նե լի (նկ. 30): Եր կու ցե նտ րի ոլ նե րը տա րա միտ վում 
են բջ ջի հա կա դիր բևեռ ներ, և սկս ում է ձևա վոր վել բա ժան ման իլի կը, 
որն իրա կա նաց նում է քրո մո սոմ նե րի տարամիտումը դե պի բջ ջի բևեռ-
նե ր։ Պրո ֆա զի վեր ջում կորի զա թա ղան թը լուծ վում է, և քրո մո սոմ նե րն 
ազատ դա սա վոր վում են ցիտոպ լազ մայում։
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Նկ. 29. Մի տոզ 
Ատ րի տո նի մաշ կի բջիջ նե րում, Բսո խի ար մա տի բջիջ նե րում։ Եր ևում են բջիջ ներ, ո րո նք 
գտնվում են՝ 1  ին տեր ֆա զում, 2  պ րո ֆա զում, 34  մե տա ֆա զում, 56  վաղ և ուշ անա ֆա
զում, 7  թե լո ֆա զում 

 Մե տա ֆա զում ավա րտ վում է բա ժան ման իլի կի ձևա վո րումը, քրո-
մո սոմ նե րը դա սա վոր վում են բջ ջի հա սա րա կա ծային հար թության վրա։ 
Յուրա քան չյուր քրո մո սոմ կա զմ ված է եր կու քրո մա տիդ նե րից կամ 
դուստր քրո մո սոմ նե րից` n2c, ո րո նք մի ա ցած են իրար մի այն ցենտ րո-
մերներով, ո րո նց էլ հե նց ամրանում են բա ժան ման իլի կի թե լիկ նե րը ։

Ա նա ֆա զում յուրա քան չյուր քրո մո սո մի ցե նտ րո մեր բա ժան վում է, 
և քրո մո սո մը կազ մող քրո մա տիդ նե րն առա նձ նա նում են՝ վե րած վե լով 
ինք նուրույն դուստր քրո մո սոմ նե րի.

n2c (մայրական քրոմոսոմ)  nc + nc (դուստր քրոմոսոմներ): 

Ցե նտ րո մեր նե րին կպած բա ժան ման իլի կի թե լիկ նե րը կծկ վում են և 
դուստր քրո մո սոմ նե րին ձգում հա սա րա կա ծից դե պի բևեռ նե րը։

Մի տո զն ավա րտ վում է թե լո ֆա զո վ։ Բևեռ նե րին մո տե ցած քրո մո-
սոմ նե րը ապա պա րուր վում են և դառ նում վատ տե սա նե լի։ Էն դոպ լազ-
մային ցան ցի թա ղան թային գոյա ցություն նե րից քրոմատիդների շուրջը 
ձևա վոր վում է կո րի զա թա ղան թը։ 

Կեն դա նա կան բջիջ նե րում ցի տոպ լազ ման ձգ վե լով՝ կիս վում է եր կու 
ավե լի փո քր բջիջ նե րի, ո րոն ցից յուրա քան չյուրն ունի քրո մո սոմ նե րի 
մեկ դիպ լոիդ հա վա քա կա զմ պա րու նա կող կորիզ։ Բուսա կան բջիջ նե-
րում պլազ մային թա ղան թը առա ջա նում է բջ ջի կե նտ րո նում և տա րած-
վում դեպի ծայ րա մա սե ր՝ բջի ջը բա ժա նե լով եր կու հա վա սար մա սի, 
ո րից հե տո առա ջա նում է բուսա կան բջիջ նե րի բջ ջա պա տը ։

Ա
Բ
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Բջ ջի կենսական ցիկ լում մի տո զը հա մե մա տա բար կա րճ փուլ է, սովո-
րա բար տևում է 0,5 մի նչև 3 ժա մ։ Բե ղմ նա վոր ված ձվա բջ ջի մի տո զով 
առա ջին բա ժա նումից սկ սած՝ առա ջա ցած բո լոր դուստր բջիջ նե րը պա-
րունա կում են քրո մո սոմ նե րի մի ա տե սակ հա վա քա կա զմ և հետևա բար՝ 
միատեսակ գե նե ր ։

Այսպիսով՝ մի տո զը բջ ջի բա ժան ման եղա նակ է, որն ապա հո վում 
է ժա ռան գա կան նյութի խի ստ հա մա չափ բաշ խումը դուստր բջիջ-
նե րի մի ջև։

Մի տո զի ար դյուն քում եր կու դուստր բջիջ նե րն էլ ստա նում են քրո մո-
սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա կազմեր։ 

Միտոզն ապա հո վում է նաև կեն սա գոր ծունե ության այն պի սի կա-
րևոր գո րծըն թաց ներ, ինչ պի սիք են սա ղմ նային զար գա ցումը, աճը, օր-
գան նե րի և հյուս վա ծք նե րի վե րա կա նգ նումը վնաս վա ծք նե րից, կեն սա-
գոր ծունե ության ըն թաց քում մա հա ցած բջիջ նե րի փո խա րի նումը (ա րյան 
բջիջ նե ր, վեր նա մաշ կ, աղի քի է պի թե լ և այլն)։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի ՞նչ է բջ ջի կեն սա կան ցիկ լը։
2. Բնորոշեք բջ ջային ցիկ լի փուլերը։ 
3. Ո ՞րն է ԴՆԹ-ի կրկ նա պա տկ ման կենսաբանական նշանակությունը։ 
4. Ինչպե ՞ս է բջ իջը նա խա պատ րաս տվում մի տո զի ն։
5.  Հա ջոր դա բար նկա րագ րեք մի տո զի փուլե րը։ Ո՞րն է մի տո զի կեն-

սա բա նա կան նշա նա կությունը ։ 

Նկ. 30. Բջջի՝ մի տո զով բա ժան ման գծա պատ կերը
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 	 14
 Կյան քի ոչ Բջ ջային ձեվե ր՝ վի րուՍ նե ր

 Հի շե՛ք
Կյան քի ոչ բջ ջային ձև: Վիրուս: Բակտերիոֆագ: Նե րբջ ջային մա-
կա բույծ: Գրիպ: Կարմրուկ: ՄԻԱՎ: ՁԻԱՀ

Ի նչ պես ար դեն խոսեցինք, Երկ րագնդի վրա ապ րող բո լոր կեն դա-
նի օր գա նի զմ նե րն ունեն բջ ջային կա ռուց վա ծք՝ մի աբ ջիջ նե րից մինչև 
մարդ։ Այս ընդ հա նուր օ րի նա չա փությունից բա ցա ռություն են կազ մում 
մի այն վի րուս նե րը, ո րո նց մար մի նը բջ ջային կա ռուց վա ծք չունի ։

1892 թ. ռուս գիտ նա կան Դմիտրի Իվա նո վս կին նկա րագ րեց ծխա խո-
տի խճան կա րային հի վան դության հա րուցի չի ան սո վոր հատ կությունը։ 
Այս հի վան դության հա րուցի չն ան ցնում է բակ տե րի ալ բջջի թաղանթ-
ների մի ջո վ՝ վա րա կե լով առո ղջ բույ սը։ Մի քա նի տա րի ան ց հայտ նա-
բե րե ցին, որ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա ճախ հան դի պող հի վան դությա ն՝ 
դա բա ղի հա րուցի չը ևս ան ցնում է բակ տե րի ալ ֆի լտրի մի ջո վ։ Վեր ջա-
պես, 1917 թ. հայտ նա բեր վեց բակ տե րի ո ֆա գը՝ վի րուս, ո րը վա րա կում 
է բակ տե րի ա նե րի ն։ 

Այս երեք իրա դար ձություն նե րը նոր գի տությա ն՝ վի րուսաբանու թյան 
սկիզ բը դրե ցին: 

Վի րուսաբանու թյունն ուսում նա սի րում է կյան քի ոչ բջ ջային ձևե րը ։
Վի րուս նե րը մար դու կյան քում մեծ տարածում ունեն։ Մի շա րք վտան-

գա վոր հի վան դություն նե րի՝ ծա ղկի, հե պա տի տի, էն ցե ֆա լի տի, կարմր-
ախ տի, կա րմ րուկի, կա տա ղության, գրի պի և այլ նի հա րուցիչ ները հենց 
վիրուսներ են։

Վի րուս նե րը մի այն այլ բջիջ նե րում կա րող են դրս ևո րել կեն դանի 
օրգա նիզ մի հատ կա նիշ ներ. սրա նք նե րբջ ջային մա կա բույծ ներ են։ 
Դրանք բջ ջից դուրս բա ժան վե լու ըն դունակ չե ն։

Վի րուս նե րը բջիջ են ներ մուծում մի այն իրե նց գե նե տի կա կան տե ղե-
կատ վությունը։ Վի րուս նե րի նուկ լե ի նա թթ վի մո լե կուլը կա րող է ներ-
կա ռուց վել տի րոջ բջ ջի քրո մո սո մի մեջ և գոյություն ունե նալ այդ ձևով` 
կար ծես թե հա մար վե լով լրա ցուցիչ գե ն։ Այս ձևով վի րուսը կա րող է 
իրեն չդրս ևո րել անո րոշ եր կար ժա մա նա կ։

 Վի րուսի կա ռուց ված քը: Պա րզ կառուց վածք ունեցող վի րուս նե րը 
կա զմ ված են նուկ լե ի նա թթ վից և սպի տա կուց նե րի մի քա նի մո լե կուլից, 
ո րո նք նրա շուրջն առա ջաց նում են պա տյա ն՝ կապ սիդ (լատ. «կապ սա»` 
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զե տե ղա րան)։ Այդ պի սի վի րուս նե րի օ րի նակ է ծխա խո տի խճան կա-
րի վիրուսը։ Նրա պա տյա նը պա րունա կում է սպի տա կուցի մի այն մեկ 
տեսա կ՝ ոչ մեծ մո լե կուլային զա նգ վա ծո վ։ Բայց ավելի կազ մա վոր-
ված վի րուս նե րն ունեն լրա ցուցիչ պա տյա ն՝ սպի տա կուցային կամ 
ճար պային բնույ թի։ Այդ պի սի վի րուս ի օ րի նակ են գրի պի և հեր պե սի 
հարուցիչ նե րը (նկ. 31):

բակ տե րիալ բջջի մա հը, 
նոր վի րուս նե րի դուրս 
գա լը շրջա կա մի ջա վայր

բակ տե րիա յի մեջ բակ տե րիո ֆա գի 
ներ թա փանց ման սխե ման

նոր բակ տե րիո ֆա գե րի 
ա ռա ջա ցու մը

բակ տե րիո ֆա գը 
մինչև բակ տե րիալ 
բջջի հետ միա նա լը

իր ԴՆԹ–ն բակ տե րիա բջիջ  
նե րար կող բակ տե րիո ֆագը

բակ տե րիո ֆագ

բխա խո տի խճան կա րի վի րուս

սպիտակուց

ԴՆԹ

Նկ. 31. Վիրուսի կառուցվածքը և բազմացումը

Վի րուսի և բջ ջի փո խազ դե ցությունը: Պի նո ցի տո զի ժա մա նակ հե-
ղուկի կա թիլ նե րի հետ մի ջբջ ջային մի ջա վայ րից պա տա հա կա նո րեն 
բջիջ կա րող են թա փան ցել վի րուս նե ր, ո րո նք շր ջա նա ռություն են կա-
տա րում օր գա նիզ մի հե ղուկ մի ջա վայ րում։

Վի րուսի՝ բջիջ ներ թա փան ցե լու մե խա նիզ մը վա րակ ման գոր ծըն-
թացը  դա րձ նում է յուրա հա տուկ։ Այս պես, A կամ B տեսակի հե պա տի-
տի վի րուսը ներ թա փան ցում և բազ մա նում է մի այն լյար դի բջիջ նե-
րում, ադե նո վի րուս նե րը և գրի պի վի րուսը՝ մի այն վե րին շն չա ռա կան 
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ուղի նե րի լոր ձա թա ղան թի է պի թե լային բջիջ նե րում և այլն։ ՁԻ ԱՀ-ի վի-
րուսը՝ ՄԻԱՎ-ը (մարդու իմունային անբավարարության վիրուս), կապ-
ված է արյան լեյ կո ցիտ նե րի հետ, ո րո նք օր գա նիզ մի իմունի տե տի պա-
տաս խա նա տունե րն են։

Վա րակ ման գոր ծըն թա ցը սկս վում է վի րուսի՝ բջիջ ներ թա փան ցե լով 
և բազ մա նա լո վ։ Վի րուսային մաս նիկ նե րը բազմանալով և կուտակ վե լով` 
ոչնչացնում են բջիջը և հայտնվում արտաքին միջավայրում։ Ո րոշ վի րուս-
ներ բջջից դուրս են գա լիս «պայ թյունո վ»: Այլ վի րուս ներ բջ ջից դուրս են 
գա լիս բող բոջ մա նը համարժեք եղա նա կո վ։ Այս դեպ քում օր գա նիզ մի բջիջ-
նե րը դեռ եր կար ժա մա նակ կա րող են կեն դանի մնա լ։

 Բակ տե րի ո ֆա գե րը բակ տե րի ալ բջիջ են թա փան ցում այլ ճա նա-
պար հո վ։ Բակ տե րի այի հա ստ բջ ջա պա տը վի րուսին թույլ չի տա լիս խո-
րա սուզ վել ցի տոպ լազ մայի մեջ, ինչ պես դա տե ղի է ունե նում կեն դա-
նի նե րի բջիջ նե րի վա րակ ման ժա մա նա կ։ Դրա հա մար բակ տե րի ո ֆա գը 
բջիջ է մտց նում իր խո ղո վա կային ձո ղի կը և նրա մի ջով նե րս է մղում իր 
նուկ լե ի նա թթ ուն, ո րը գտն վում է գլ խի կում։ 

Բակ տե րի ո ֆա գի նուկլեինաթթուն ընկ նում է ցի տոպ լազ մա, իսկ պատ-
յա նը մնում է դր սում։ Բակ տե րի ալ բջ ջի ցի տոպ լազ մայում սկս վում է 
բակ տե րի ո ֆա գի սպի տա կուց նե րի սին թե զը և պա տյա նի ձևա վո րումը։ 
Ո րոշ ժա մա նակ ան ց բակ տե րի ալ բջի ջը մա հա նում է, և հա սուն ֆա գե րի 
մաս նիկ նե րը դուրս են գա լիս շր ջա կա մի ջա վայր (նկ. 31):

 Վի րուս նե րի ծա գումը։ Վի րուս նե րն ինք նուրույն գե նե տի կա կան կա-
ռույց ներ են, ո րո նք, սա կայն, անըն դունակ են զար գա նալ բջ ջից դուրս։ 
Են թադ րվում է, որ վի րուս նե րը և բակ տե րիո ֆա գե րը բջիջ նե րի առա նձ-
նաց ված գե նե տի կա կան տար րեր են, ո րո նք բջ ջային ձևե րի հետ է վո-
լյուցի այի են են թա րկ վե լ։ 

Այս պի սով,  վի րուսը կյան քի ոչ բջ ջային ձև է։ Այն կա զմ ված է նուկ լեի-
նա թթ վից և սպի տա կուցային թա ղան թի ց։ Վի րուսը նե րբջ ջային մա կա-
բույծ է և մի այն տեր բջ ջում է դրս ևո րում իր կենսական հատ կա նիշ նե րը ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1.  Ո ՞վ է հայտ նա բե րել վի րուս նե րը  և ի նչ պի սի՞ մա կա բույծ ներ են 
դրանք ։

2.  Ի ՞նչ կա ռուց վա ծք ունեն վի րուս նե րը և ինչ պե ՞ս են բազ մա նում ։
3.  Ի ՞նչ է բակ տե րի ո ֆա գը ։
4.  Կա րո ՞ղ է վի րուսը գոյություն ունե նալ բջ ջից դուրս։
5. Ն շեք վի րուս նե րով հա րուց ված հի վան դություն նե րի օ րի նակ նե ր։
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Ամ փո փիչ առա ջադ րա նք նե ր
 Բա ժին I. Կեն դա նի հա մա կար գե րի կազմավորվա ծության 

ընդ հա նուր օ րի նա չա փություն նե րը 

 Տետ րում հա մա պա տաս խան պն դում նե րի դի մաց գրեք ստո րև 
տր ված քի մի ա կան տար րե րի հա մար նե րը. 

• Մտ նում է վա հա նա գեղ ձի հոր մո նի բա ղադ րության մեջ .... 
• Մտ նում է նուկ լեի նաթ թունե րի բա ղադ րության մեջ .... 
• Մտ նում է քլո րո ֆի լի բա ղադ րության մեջ .... 
• Մտ նում է ին սուլին հոր մո նի բա ղադ րության մեջ .... 
• Մտ նում է հե մոգ լո բի նի բա ղադ րության մեջ .... 
1. ֆոս ֆոր, 2. մագ նե զի ում, 3. յոդ,  4. եր կաթ,  5. ցի նկ 

Ո ՞ր պն դում նե րն  են ճի շտ

1. Բջ ջի քի մի ա կան բա ղադ րության վե րա բե րյալ. 
ա) Կեն դա նի բջ ջում ամե նա տա րած ված օր գա նա կան նյութը ջուրն է:
բ) Բո լոր բջիջ նե րում ջրի պա րունա կությունը հա մա րյա հա վա սար է:
գ) Սպի տա կուց նե րը մտ նում են բջ ջային բո լոր թա ղա նթ նե րի կազ-

մության մեջ:
դ) Սպի տա կուց նե րի լրիվ ճեղ քման ժա մա նակ առա ջա նում է եր կու 

ան գամ ավե լի շատ է ներ գի ա, քան նույն քա նա կությա մբ ած խաջ-
րե րի ճեղ քման ժա մա նակ: 

ե) Բո լոր սպի տա կուց նե րը կա տա րում են կա տա լի զային գոր ծառույթ՝ 
բջ ջում ըն թա ցող քի միա կան ռե ակ ցի ա նե րը բազ մա կի արա գաց նե-
լով:

զ) Սպի տա կուց նե րի հետ մի ա ցած լի պիդ նե րը առա ջաց նում են 
լիպոպ րո տե իդ ներ:

 2. Ֆո տո սին թե զի ժա մա նակ ջուրն ան հրա ժե շտ է. 
ա) բույ սե րի շն չա ռության հա մար.
բ) բջ ջում պրո տոն նե րի և է լե կտ րոն նե րի քա նա կությունը լրաց նե լու 

հա մար.
գ) թթ ված նի առա ջաց ման հա մար.
դ) ֆո տո լի զի ըն թաց քում է ներ գի ա ստա նա լու հա մար.
ե) սին թեզ ված ած խաջ րե րը լուծե լու հա մար.
զ) բջի ջն է ներ գի այով ապա հո վե լու հա մար։
3.  Վի րուս նե րի վե րա բե րյալ.
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ա) Վի րուս նե րը հա տուկ ան կո րիզ բջիջ ներ են։
բ) Վի րուս նե րը նե րբջ ջային մա կա բույծ ներ են։
գ) Վի րուս նե րն ըն դունակ են բազ մա նա լու բջ ջից դուրս։
դ) Բակ տե րի ո ֆա գը բակ տե րի ա նե րը վա րա կող վի րուս է։
ե) Վի րուս նե րը մի այն բույ սե րի և կեն դա նի նե րի հի վան դություն ներ 

են հա րուցում։
զ) Գրի պը և ՁԻ ԱՀ-ը վի րուսային հի վան դություն ներ են։

Լ րաց րեք աղյուսա կը 

Օր գա նոի դը Կա տա րած հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը

Էն դոպ լազ մային ցանց

Ռի բո սոմ

Գոլ ջի ի հա մա լիր

Լի զո սոմ

Մի տո քո նդ րի ում ներ

Պ լաս տիդ ներ

Բջ ջային կե նտ րոն

 
Ը նտ րեք ճի շտ պա տաս խա նը 

1. Cn(H2O)n ընդ հա նուր բա նա ձև ունե ցող օր գա նա կան մի ա
ցություն նե րն են. 
ա) սպի տա կուց նե րը .
բ) ճար պե րը .
գ) ամի նաթ թունե րը .
դ) ած խաջ րե րը ։
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2.  Ռի բո սոմ ներ կան .
ա) Գոլ ջի ի հա մա լի րում.
բ) լի զո սոմ նե րում.
գ) մի տո քո նդ րի ում նե րում.
դ) ո ղո րկ էն դոպ լազ մային ցան ցի վրա ։

Դի տեք նկա րը 
Ն կա րում պատ կեր ված բուսա կան բջ ջի գծա պատ կե րի վրա նշ ված 

թվե րի փո խա րեն գրեք դրա նց հա մա պա տաս խան օր գա նոիդ նե րի ան-
վա նում նե րը ։

Մ տա ծեք 
1. Ո՞րն է բազմացման նշանակությունը որպես կենդանի նյութի հիմ-

նական հատկանիշ:
2.  Բակ տե րի ա նե րի քրո մո սո մի կա ռուց ված քը ին չո ՞վ է տար բեր վում 

է ուկա րի ոտ բջիջ նե րի քրո մո սո մի ց։

1
2

3 4

5
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 ԲԱ ԺԻՆ II 
ՕՐ ԳԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒՄԸ  
ԵՎ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄԸ

 Բազ մա նա լու կամ ինք նա վե րար տա դր վե լու հատ կությունը կենդանա-
կան աշ խար հի կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից է։ Բազ մա նա լու ունա-
կությունը, առա նց բա ցա ռության, բնո րոշ է բո լոր օր գա նի զմ նե րին՝ 
սկսած բակ տե րի ա նե րից մի նչև կաթ նա սուն նե րը։

Կենդանի օրգանիզմների ցան կա ցած տե սա կի գոյությունը, ծնո ղա-
կան առա նձ նյակ նե րի և դրա նց սե րն դի հա ջոր դա կա նությունը պահ պան-
վում են մի այն բազ մաց ման շնոր հի վ։ 

Ինք նա վե րար տա դր ման հետ սեր տո րեն կապ ված է կեն դա նի օր գա-
նի զմ նե րի մեկ այլ էական հատ կություն՝ զար գա ցումը։ Այն ևս բնո րոշ է 
Եր կիր մո լո րա կի բո լոր կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի ն՝ ման րա գույն մի ա-
բջիջ օր գա նի զմ նե րից մի նչև բազ մաբ ջիջ բույ սե րն ու կեն դա նի նե րը ։

ՕՐ ԳԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒՄԸ
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ՕՐ ԳԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒՄԸ

Գ ԼՈՒԽ 4
օր գա նի զմ նե րի Բազ մա ցումը 

 	 15
օր գա նի զմ նե րի Բազ մաց ման ձեվե րը:  
ան Սեռ Բազ մա ցում

 Հի շե՛ք
 Մի ա տուն, երկ տուն բույ սեր: Մի տոզ: Սպորագոյացում: Բող բո ջում: 
Վե գե տա տիվ բազ մա ցում: Հերմոֆրոդիտիզմ: Կուսածնություն:

 Հայտ նի են օր գա նի զմ նե րի բազ մաց ման եր կու հիմ նա կան ձևեր՝ սե
ռա կան և ան սե ռ։

Սե ռա կան բազ մա ցում ան վա նում են օրգանիզմների սե րնդա-
գործումը և օր գա նի զմ նե րի զար գա ցումը մաս նա գի տաց ած հա տուկ 
սե ռա կան բջիջ նե րի ց՝ գա մետ նե րից, ո րո նք ձևա վոր վում են սե ռա կան 
գեղ ձե րում։ 

Նոր օր գա նիզ մը զար գա նում է տար բեր ծնող նե րի օր գա նիզ մում 
ձևա վոր ված սե ռա կան բջիջ նե րի մի ա ձուլ ման ար դյուն քում։ 

Հա ճախ անող նա շարավոր կեն դա նի նե րի սպեր մա տո զոիդ նե րը և 
ձվաբ ջիջ նե րը ձևա վոր վում են մեկ օր գա նիզ մում։ Այդ պի սի եր ևույ թը 
ան վա նում են երկ սե ռություն կամ հեր մոֆ րո դի տի զմ։ 

Օրինակ՝ ծաղ կա վոր բույ սե րը հիմ նա կա նում երկ սեռ են։ Ծաղ կա վոր 
բույ սե րի մեծ մա սի երկ սեռ ծա ղիկ նե րը պա րունա կում են և՛ առէջ ներ, 
որ տեղ ձևա վոր վում են արա կան սե ռա կան բջիջ նե ր՝ սպեր մի ում ներ, և՛ 
ձվաբ ջիջ ներ ձևա վո րող վար սանդ։ 

Ծաղկավոր բույսերի մո տա վո րա պես մեկ քա ռոր դի դեպքում արա-
կան և իգա կան ծա ղիկ նե րը զար գա նում են իրա րից ան կախ, այ սի նքն՝ 
դրա նց ծա ղիկ նե րը մի ա սեռ են: 

Իրենց հերթին մի ա սեռ ծա ղիկ նե րը կա րող են աճել տար բեր բույ սե-
րի վրա, ո րո նք կոչ վում են երկ տուն բույ սեր, օ րի նա կ՝ վա րունգը։ 

Ո րոշ բույ սե րի՝ եգիպ տա ցո րե նի, կե չու և՛ իգա կան, և՛ արա կան ծա ղիկ-
նե րը աճում են մեկ բույ սի վրա, որոնք էլ կոչ վում են մի ա տուն բույ սե ր։ 

 Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ո րոշ տե սակ ներ զար գա նում են չբե ղմ նա-
վոր ված ձվա բջ ջի ց։ Այդ պի սի բազ մա ցումը կոչ վում է կուսած նություն 
կամ պար թե նո գե նե զ։ 
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Ան սեռ բազ մաց մա նը բնո րոշ է այն, որ նոր օր գա նիզ մը զար գա նում 
է ոչ թե սե ռա կան, այլ մա րմ նա կա ն, այսինքն՝ օրգանիզմը կազմող կամ 

սո մա տիկ բջիջ նե րի ց։ 
Ան սեռ բազ մաց ման ցիկլում նոր օր-

գա նիզ մը կա րող է առա ջա նալ մայ րա-
կան առա նձ նյա կի մա րմ նա կան մեկ կամ 
մի քա նի բջիջ նե րի ց։ Ի տարբերություն 
սեռականի՝ ան սեռ բազ մաց մա նը մաս-
նակ ցում է մի այն մեկ ծնո ղա կան առանձ-
նյա կ։ Քա նի որ դուստր օր գա նի զմ նե-
րին սկի զբ տվող բջիջ նե րը առա ջա նում 

են մի տո զի ար դյուն քում, ամ բո ղջ սե րուն դը իր ժա ռան գա կան հատ կա-
նիշ նե րով նման է մայ րա կան առա նձ նյա կի ն։ 

Շատ նա խա կեն դա նի ներ՝ ա մե ո բա, կա նաչ էվգ լե նա, միաբջիջ ջրի-
մուռ նե րը՝ ք լա մի դո մո նադ, բազ մա նում են բջ ջի՝ մի տո զով բաժան-
վե լու եղա նա կով (նկ. 32): Ո րոշ ցած րա կարգ սն կե րի, ջրի մուռ նե րից՝ 
ք լո րե ային, նախա կեն դա նի նե րից՝ մա լա րի այի պլազ մո դի ումին բնո-
րոշ է սպո րա գոյա ցումը: Այս դեպ քում բջիջը բա ժան վում է բազ մա-
թիվ մա սե րի, ո րո նց թի վը հա վա սար է նա խ օրոք մայրական բջ ջում 
առա ջա ցած կո րիզ նե րի թվի ն։ Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ նե րը ևս ըն-
դունակ են սպո րա գոյաց ման. դրան ցից են մա մուռ նե րը, բա րձ րա կա-
րգ սն կե րը, բազ մաբ ջիջ ջրի մուռ նե րը, պտե րան ման նե րը և այլն։

Ի նչ պես մի աբ ջիջ, այն պես էլ բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ նե րի ան սեռ 
բազ մաց ման եղա նակ է բող բո ջումը։ Օ րի նա կ՝ խմո րա սն կե րը (նկ. 33) 
և ո րոշ ին ֆուզո րի ա ներ բող բոջ ման ժա մա նակ մայ րա կան բջ ջի վրա 
առա ջաց նում են կո րիզ ունե ցող փոք րիկ ելուստ՝ բող բո ջ։ Այն աճում է 
և, հաս նե լով մայ րա կան 
առա նձ նյա կի չա փե րին, 
առա նձ նա նում է՝ վա րե լով 
ինք նուրույն կյա նք։ 

Բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ-
նե րից, օրինակ՝ քաղց րա-
համ ջրե րի պոլիպ հիդ-
րան կարող է բազմանալ 
այս կերպ. բող բո ջը 
աճում է, եր կա րում, նրա 
առջ ևի ծայ րում հայտն-
վում է շո շա փուկ նե րով 

Նկ. 32. Կա նաչ էվգ լե նայի բազ մա
ցումը 

Նկ. 35. Բույ սե րի վե գե տա տիվ 
բազ մա ցումը

Նկ. 34. Աղե խոր շա վոր նե րի բող
բո ջումը. մայ րա կան օր գա նիզ մի 
վրա առա ջա նում է ինք նուրույն 
օր գա նի զմ 

Նկ. 33. Խմո րա սն կե րի բող բո ջումը 
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Ան սեռ բազ մաց մա նը բնո րոշ է այն, որ նոր օր գա նիզ մը զար գա նում 
է ոչ թե սե ռա կան, այլ մա րմ նա կա ն, այսինքն՝ օրգանիզմը կազմող կամ 

սո մա տիկ բջիջ նե րի ց։ 
Ան սեռ բազ մաց ման ցիկլում նոր օր-

գա նիզ մը կա րող է առա ջա նալ մայ րա-
կան առա նձ նյա կի մա րմ նա կան մեկ կամ 
մի քա նի բջիջ նե րի ց։ Ի տարբերություն 
սեռականի՝ ան սեռ բազ մաց մա նը մաս-
նակ ցում է մի այն մեկ ծնո ղա կան առանձ-
նյա կ։ Քա նի որ դուստր օր գա նի զմ նե-
րին սկի զբ տվող բջիջ նե րը առա ջա նում 

են մի տո զի ար դյուն քում, ամ բո ղջ սե րուն դը իր ժա ռան գա կան հատ կա-
նիշ նե րով նման է մայ րա կան առա նձ նյա կի ն։ 

Շատ նա խա կեն դա նի ներ՝ ա մե ո բա, կա նաչ էվգ լե նա, միաբջիջ ջրի-
մուռ նե րը՝ ք լա մի դո մո նադ, բազ մա նում են բջ ջի՝ մի տո զով բաժան-
վե լու եղա նա կով (նկ. 32): Ո րոշ ցած րա կարգ սն կե րի, ջրի մուռ նե րից՝ 
ք լո րե ային, նախա կեն դա նի նե րից՝ մա լա րի այի պլազ մո դի ումին բնո-
րոշ է սպո րա գոյա ցումը: Այս դեպ քում բջիջը բա ժան վում է բազ մա-
թիվ մա սե րի, ո րո նց թի վը հա վա սար է նա խ օրոք մայրական բջ ջում 
առա ջա ցած կո րիզ նե րի թվի ն։ Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ նե րը ևս ըն-
դունակ են սպո րա գոյաց ման. դրան ցից են մա մուռ նե րը, բա րձ րա կա-
րգ սն կե րը, բազ մաբ ջիջ ջրի մուռ նե րը, պտե րան ման նե րը և այլն։

Ի նչ պես մի աբ ջիջ, այն պես էլ բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ նե րի ան սեռ 
բազ մաց ման եղա նակ է բող բո ջումը։ Օ րի նա կ՝ խմո րա սն կե րը (նկ. 33) 
և ո րոշ ին ֆուզո րի ա ներ բող բոջ ման ժա մա նակ մայ րա կան բջ ջի վրա 
առա ջաց նում են կո րիզ ունե ցող փոք րիկ ելուստ՝ բող բո ջ։ Այն աճում է 
և, հաս նե լով մայ րա կան 
առա նձ նյա կի չա փե րին, 
առա նձ նա նում է՝ վա րե լով 
ինք նուրույն կյա նք։ 

Բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ-
նե րից, օրինակ՝ քաղց րա-
համ ջրե րի պոլիպ հիդ-
րան կարող է բազմանալ 
այս կերպ. բող բո ջը 
աճում է, եր կա րում, նրա 
առջ ևի ծայ րում հայտն-
վում է շո շա փուկ նե րով 

Նկ. 32. Կա նաչ էվգ լե նայի բազ մա
ցումը 

Նկ. 35. Բույ սե րի վե գե տա տիվ 
բազ մա ցումը

Նկ. 34. Աղե խոր շա վոր նե րի բող
բո ջումը. մայ րա կան օր գա նիզ մի 
վրա առա ջա նում է ինք նուրույն 
օր գա նի զմ 

Նկ. 33. Խմո րա սն կե րի բող բո ջումը 

շր ջա պատ ված բե րա նային ան ցքը։ Բող բո-
ջումն ավարտ վում է փոք րիկ հիդ րայի ձևա-
վոր մա մբ, որը հե տա գայում ան ջատ վում է 
մայ րա կան օր գա նիզ մից (նկ. 34): Բազ մա-
բջիջ օր գա նի զմ ների ան սեռ բազ մա ցումն 
իրա կա նա նում է նաև մար մի նը մի քա նի 
մա սե րի բա ժան վե լու ճա նա պար հով: Այդ-
պես բազ մա նում են մե դուզա նե րը, օ ղա-
կա վոր որ դե րը, տա փակ որ դե րը, փշա-
մորթ նե րը։ Յուրա քան չյուր այդ պի սի մա սից 
առա ջա նում է լի ար ժեք առա նձ նյա կ։

 Բնության մեջ լայ նո րեն տա րած ված է 
բույ սե րի վե գե տա տիվ բազ մա ցումը, այ-
սի նքն՝ բազ մա ցումը մա րմ նի վեգետատիվ 
մա սե րո վ (նկ. 35): Այս պես, կար տո ֆի լը 
բազ մա նում է պա լար նե րո վ։ Հաս մի կը, ուռե-
նին բազ մա նում են ըն ձյուղ նե րո վ։ Շի վե րով 
բազ մա նում են խա ղո ղը, հա ղար ջե նին: 

 Մ ո  ր ե  ն ո ւ 
սո ղա ցող ցո-
ղուն նե րը՝ բե-
ղիկ նե րը, ար մա տա կա լե լով, նոր բույ սի 
սկի զբ են տա լի ս։ Բե գո ն յայի տեր ևի ստո-
րին կող մում, խո շոր ջղե րի ճյուղա վոր ման 
մա սում առա ջա նում են ար մատ ներ, իսկ 
վեր ևի կող մում՝ բող բոջ ներ, այնու հետև՝ 
ըն ձյուղ նե ր։ Վե գե տա տիվ բազ մաց ման 
հա մար օգ տա գոր ծում են նաև ար մա տը։ 
Այ գե գոր ծության մեջ ար մա տային շի վե րով 
բազ մաց նում են ազն վա մո րին, բա լե նին, 
սա լո րե նին, վար դը։ Ար մա տային պա լար-
նե րով բազ մաց նում են գե որ գի նա ն։ 

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1.  Ո՞րն է սեռական բազմացման առավելությունը։ 
2. Ի ՞նչ է ան սեռ բազ մա ցումը։ Ո՞ր գոր ծըն թա ցն է ըն կած դրա հիմ քում։ 
3. Ան սեռ բազ մաց ման ի՞նչ ձևեր են ձեզ հայտ նի։ Բե րեք օ րի նակ նե ր։ 
4. Ո՞րն է ան սեռ բազ մաց ման կենսաբանական նշանակությունը։
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 	 16
Սե ռա Կան Բազ մա ցում: Սե ռա Կան եվ ան Սե ռ  
Բազ մաց ման Կեն Սա Բա նա Կան նշա նա Կությունը 

 Հի շե՛ք
Գամետոգենեզ: Ս պեր մա տո զոիդ: Ձվաբ ջիջ: Գեն: Գե նո տիպ: Մեյոզ: 
Կրոսինգովեր: Ձու: Դեղ նուց: 

Ծ նո ղա կան օր գա նի զմ նե րի սե ռա կան գեղ ձե րում զար գա նում են սե-
ռա կան բջիջ նե րը կամ գամետները:

Արա կա ն սեռական բջիջները կոչում են սպեր մա տո զոիդ նե ր: 
Իգա կա ն սեռական բջիջները կոչում են ձվաբ ջիջ նե ր։ 
Գա մետ նե րի ձևա վո րու մը սե ռա կան գեղ ձե րում կոչ վում է գա մե տո գե-

նեզ: Առա ջին դեպ քում այն ան վա նում են սպեր մա տո գե նեզ, իսկ երկ-
րո րդ դեպ քում՝ օ վո գե նեզ (լատ. օ վո՝ ձու)։

Սե ռա կան բջիջ նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում տարբե րում են երեք 
փուլ̀ բազ մաց ման, աճ ման, հա սունաց ման (նկ. 36):

1. Բազ մաց ման փուլ. 
սկզբնա կան սե ռա կան բջիջ-
նե րը բա ժան վում են մի տո-
զով, ո րի հետ ևան քով դրանց 
թվա քա նակը մե ծա նում է։ 

2. Աճ ման փուլ. չհա-
սունա ցած արա կան գա մետ-
նե րում այն թույլ է ար տա-
հայտ ված, դրա նց չա փե րը 
քիչ են մե ծա նում։ Իսկ ապա-
գա ձվաբ ջիջ նե րը՝ օ վո ցիտ-
նե րը, չա փե րով մե ծա նում 
են երբեմն հա րյուր, իսկ 
ավե լի հա ճա խ՝ հա զա րա վոր 
և նույ նի սկ մի լիո նա վոր ան-
գա մներ։ 

Օ վո ցիտ նե րի աճն իրա-
կա նա նում է ի հա շիվ օր գա-
նիզ մի այլ բջիջ նե րում սին-
թեզ ված նյութե րի։ 

Նկ. 36. Գամետոգենեզ
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Օ րի նա կ՝ ձկ նե րի, երկ կեն ցաղ նե րի և առա վել մեծ չա փով սո ղուն նե րի 
ու թռ չուն նե րի ձվի հիմ նա կան մա սը կազ մում է դեղ նուցը։ Դեղնուցը սին-
թեզ վում է լյար դում, լուծ ված վի ճա կում արյան մի ջո ցով փո խա դր վում է 
ձվա րան, ներ թա փան ցում աճող օ վոցիտ ներ և կուտակ վում է այն տեղ դեղ-
նուցային թի թե ղիկ նե րի տես քո վ։ Դրա նից բա ցի, հե նց սե ռա կան բջ ջում 
սին թեզ վում են բազ մա թիվ սպի տա կուց ներ և մեծ քա նա կությա մբ ՌՆԹ։ 
Դեղ նուցը զար գա ցող սաղ մի սն ման հա մար ան հրա ժե շտ սնն դա նյութե-
րի՝ ճար պերի, սպի տա կուց ների, ած խաջ րերի, վի տա մին ների և այլնի շտե-
մա րան է, իսկ ՌՆԹ-ն ապա հո վում է զար գաց ման վաղ շր ջա նում սպի-
տա կուց նե րի սին թե զը, երբ սե փա կան ժա ռան գա կան տե ղե կատ վությունը 
դե ռևս չի օգ տա գո րծ վում։

3. Հա սունաց ման կամ մեյո զի փուլ. հա սունաց ման շր ջան անց-
նող բջիջ նե րը պա րունա կում են քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա-
կա զմ և ար դեն ունեն կրկ նա պա տկ ված ԴՆԹ՝ 2n4c = 2 . n2c։

Մեյո զի է ությունն այն է, որ առաջացող յուրա քան չյուր սե ռա կան բջիջ 
ստա նում է քրո մո սոմ նե րի հապ լոիդ հա վա քա կա զմ։ Սա կայն, դրա նից 
բա ցի, մեյո զի ժա մա նակ առա ջա նում են գե նե րի նոր հա մակ ցություն-
ներ հայ րա կան և մայ րա կան քրո մո սոմ նե րի տար բեր զուգակ ցում նե րի 
ճա նա պար հո վ։ Ժա ռան գա կան տվյալների վե րա հա մակ ցում տե ղի է 
ունե նում նաև կրո սին գո վե րի՝ մեյո զի ըն թաց քում հո մո լոգ քրո մո սոմ-
նե րի մի ջև մա սե րի փո խա նակ ման ար դյուն քում։ Հետ ևա բար մեյո զը 
հա մակ ցա կան գե նե տի կա կան փո փո խա կա նության հի մքն է։

 Մեյո զի ամբողջ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում ելա կե տային սկզբ նա կան 
սե ռա կան բջ ջից ձևա վոր վում են չո րս հապ լոիդ բջիջ նե ր։ 

Ա րա կան սե ռի առա նձ նյակ նե րի դեպքում դրա նք բո լո րը փո խա կե-
րպ վում են գա մետ նե րի՝ սպեր մա տո զոիդ նե րի։ Իգա կան սե ռի առա նձ-
նյակ նե րի դեպքում ան հա վա սա րա չափ մեյո զի հետ ևան քով մի այն մեկ 
բջ ջից է ստաց վում կեն սունակ ձվաբ ջի ջ։ Մյուս երեք դուստր բջիջ նե րը՝ 
ուղ ղոր դող մա րմ նիկ նե րը, ավե լի փո քր են և անկեն սունակ։

Նկ. 37. Հա վի ձվի կա ռուց ված քի գծա պատ կերը. 1կե ղև, 2են թա կեղ ևային թա ղա նթ, 
3դեղ նուց, 4սա ղմ նային սկա վա ռակ, 5օ դային խո ռոչ, 6ս պի տա կուցային թա ղա նթ, 
7ս պի տա կուցային թե լեր, 8կա խան նե ր
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 Մի այն մեկ ձվա բջ ջի պահ պա նումը և գե նե տի կո րեն լի ար ժեք երեք 
ուղ ղոր դող մա րմ նիկ նե րի ոչն չա ցումը կեն սա բա նա կան տե սա կե տից 
պայ մա նա վոր ված է մեկ բջ ջում բո լոր պա հես տային սնն դա նյութե րի 
պահ պան ման ան հրա ժեշ տությա մբ, որն ան հրա ժե շտ է ապա գա սաղ մի 
զար գաց ման հա մա ր։

Ա

Բ

Նկ. 38. Կաթ նա սունի սպեր մա տո զոիդ. Աընդ հա նուր տես քը, Բկա ռուց ված քի գծա
պատ կե րը. 1  ակ րո սոմ, 2  կո րիզ, 34  ցե նտ րի ոլ ներ, 5  մի տո քո նդ րի ումի պա րույր, 
6  ա ռա նց քային թե լի կ

Ձ ևա վոր ման շր ջա նում գամետները ձե ռք են բե րում իրե նց նշա նա-
կու թյանը հա մա պա տաս խան ո րո շա կի չա փ և ձև։ 

Ի գա կան սե ռա կան բջիջ նե րը հա սունաց ման գոր ծըն թա ցում ծա ծկ-
վում են թա ղա նթ նե րով և մեյո զի ավար տից ան մի ջա պես հե տո պատ-
րա ստ են բե ղմ նա վոր մա ն։ Շատ դեպ քե րում, օ րի նա կ՝ սո ղուն նե րի, 
թռչուն նե րի և կաթ նա սուն նե րի պարագայում, ձվաբ ջի ջը շր ջա պա տող 
բջիջ նե րի գոր ծունե ության շնոր հիվ դրա շուրջն առա ջա նում են մի 

շարք լրա ցուցիչ թա ղա նթ ներ (նկ. 37)։ 
Դրա նց գործառույթը ձվա բջ ջի և զար-
գա ցող սաղ մի պահ պա նումն է ար-
տա քին ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րի 
ազ դե ցությունի ց։ Սպեր մա տո զոիդ նե-
րը կա րող են ունե նալ տար բեր չա փեր 
և ձևեր (նկ. 38)։ 

Սպեր մա տո զոիդ նե րը իրա կա նաց-
նում են ժա ռան գա կան տե ղե կատ-
վությունը ձվաբ ջիջ հա սց նե լու և դրա 
զար գա ցումը խթա նե լու դերը (նկ. 39)։ 
Ձևա վոր ված սպեր մա տո զոի դը պա-
րունա կում է մի տո քո նդ րի ում ներ, 
Գոլ ջի ի հա մա լիր, որն ար տադ րում է 
բե ղմ նա վոր ման ժա մա նակ ձվա բջ ջի 

Նկ. 39. Բե ղմ նա վոր ման ժա մա նակ 
սպեր մա տո զոի դի՝ ձվաբ ջիջ թա փան
ցե լու փուլե րից մե կը 
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թա ղան թը լուծող ֆեր մե նտ նե ր։ Բե ղմ նա վոր ման՝ ձ վա բջ ջի և սպեր մա-
տո զոի դի մի ա ձուլ ման հետ ևան քով առա ջա ցած դիպ լոիդ բջի ջը կոչ վում 
է զի գոտ (նկ. 39, 40)։

Սե ռա կան բազ մա ցումը էվո լյու ցի ոն տե սա կե տից ունի մեծ առա-
վե լություն ան սեռ բազ մաց ման նկատմա մբ։ Դա պայ մա նա վոր ված է 
նրանով, որ սե րն դի գե նո տի պը առա ջա նում է եր կու ծնող նե րին պատ-
կա նող գա մետ նե րի մի ա ձուլ ման հետ ևան քո վ։ Դրա ար դյուն քում մե-
ծա նում են օր գա նի զմ նե րի՝ շր ջա կա մի ջա վայ րին հար մար վե լու հնա-
րա վո րություն նե րը։ Քա նի 
որ յու րա քան չյուր սե րն դում 
առա ջա նում են գե նե րի նոր 
հա մակ ցություն ներ, ապա 
գո յու թյան նոր պայ ման նե-
րին հար մար ված առանձ-
նյակ նե րը կա րող են ավե լի 
մեծ թիվ կազ մել, քան ան սեռ 
բազ մաց ման ժա մա նա կ։ Գե-
նե րի նոր հա մակ ցություն նե-
րի առա ջա ցումը ապա հո վում 
է տե սա կի արագ և ավե լի 
հա ջող հար մար ումը բնա-
կության փո փոխ վող պայ-
ման նե րի ն։ 

Այս պի սով, սե ռա կան բազ-
մա ցման կեն սա բա նական նշա-  
նա կու թյունն այն է, որ սերն դի 
ժա ռան գա կան նյութում եր կու 
տար բեր ծնող նե րի ժա ռան-
գա կան տե ղե կատ վությունը 
մի ա վոր վում է։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ին չո ՞վ է սե ռա կան բազ մա ցումը տար բեր վում ան սե ռի ց։ 
2. Ին չո ՞ւ են նույն օր գա նիզ մի հա սուն սե ռա կան բջիջ նե րը կրում գե-

նե րի տար բեր հա մակ ցություն նե ր։ 
3. Նկարագրեք գամետոգենեզի փուլերը և առանձնահատ կությունները։ 
4. Ո ՞րն է իգա կան և արա կան սե ռա կան բջիջ նե րի գոր ծա ռույ թը ։
5. Ո՞րն է սեռական բազմացման կենսաբանական նշանակությունը:

Նկ. 40. Բե ղմ նա վոր ման գծա պատ կերը. ձվա
բջջի և սպեր մա տո զոի դի մի ա ձուլ ման հե տևան
քով զի գո տում վե րա կա նգն վում է քրո մո սոմ նե
րի դիպ լոիդ հա վա քա կազ մը 

       արական                    իգական
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Գ ԼՈՒԽ 5 

օր գա նի զմ նե րի ան հա տա Կան զար գա ցումը
(օն տո գե նեզ)

Ան հա տա կան զար գա ցում կամ օն տո գե նեզ են ան վա նում առա նձ-
նյա կի կյան քի ամ բո ղջ ժա մա նա կա շր ջա նը՝ սկ սած սպեր մա տո զոի դի ու 
ձվա բջ ջի մի ա ձուլ ման և զի գո տի առա ջաց ման պա հից մի նչև օր գա նիզ-
մի մա հը։ Օն տո գե նե զը բա ժան վում է եր կու շր ջա նի՝ 

1) սա ղմ նայի ն՝ զի գո տի ձևա վո րումից մի նչև ծն վե լը կամ սա ղմ նային 
թա ղա նթ նե րից դուրս գա լը. 

2) հետ սա ղմ նայի ն՝ ծն վե լուց կամ սա ղմ նային թա ղա նթ նե րից դուրս 
գա լուց մի նչև օր գա նիզ մի մա հը ։

Գի տությունը, որն ուսում նա սի րում է օր գա նիզ մի ան հա տա կան 
զար գա ցումը սա ղմ նային շր ջա նում, կոչ վում է սա ղմ նա բա նություն։

 	 17
 Սա ղմ նային զար գաց ման շր ջա ն

 Հի շե՛ք
 Սա ղմ նային զար գա ցում: Հետ սա ղմ նային զար գա ցում: Զի գոտ: 
Տրո հում: Բլաս տո մեր: Սաղմնային թերթիկներ: Օրգանոգենեզ

Բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րի մեծ մա սը, ան կախ դրա նց կազ մա վոր-
վա ծության բար դությունից, ան ցնում են սա ղմ նային զար գաց ման նույն 
փուլե րո վ։ Սա ղմ նային շր ջա նում տար բե րում են երեք հիմ նա կան փուլե ր՝ 

1. տրոհ ում. 
2. գա ստ րուլացում.  
3. առաջ նային օր գա նո գե նե զ ։
Տ րո հում: Ցան կա ցած բազ մաբ ջիջ օր գա նիզ մի զար գա ցումը սկս վում 

է մեկ բջ ջի ց։ Բե ղմ նա վոր ված ձվաբ ջի ջը՝ զի գո տը, մեկ բջիջ է և մի ա ժա-
մա նակ զար գաց ման վաղ փուլում գտն վող օր գա նի զմ։ Բազ մա կի բա-
ժա նում նե րի ար դյուն քում մի աբ ջիջ օր գա նիզ մը վե րած վում է բազ մա-
բջիջ օր գա նիզ մի։ 

Զի գո տի դիպ լոիդ կո րի զը բե ղմ նա վո րումից մի քա նի րո պե հե տո 
սկսում է բա ժան վել, նրա հետ մի ա սին բա ժան վում է նաև ցի տոպ լազ մա ն։ 
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Առա ջա ցած բջիջ նե րը յուրա քան չյուր բա ժա նումից հե տո չա փե րով փոք-
րա նում են, այդ պատ ճա ռով էլ այս բա ժա նումը կոչ վում է տրո հում (նկ. 41): 
Տրո հումն ավա րտ վում է բազ մաբ ջիջ սաղ մի՝ բլաս տուլայի ձևա վոր մա մբ։ 
Բլաս տուլան ունի հե ղուկով լց ված խո ռոչ, այս պես կոչ վա ծ՝ մա րմ նի 
առաջ նային խո ռոչ (նկ. 42) :

Տար բեր օր գա նիզմն ե րի սաղմն ային զար գաց ման ըն թաց քում զի գո տի 
տրո հու մը կա րող է ըն թա նալ տար բեր կերպ: Այդ հան գա ման քը պայ մա նա-
վոր ված է բեղմն ա վոր վող ձվաբջ ջի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով՝ ը նդ հա-
նուր չափ սե րով դրա նում դեղ նու ցի քա նա կու թյամբ, և այլն: Երբ ձվա բջ ջում 
դեղ նուցի պա րունա կությունը քիչ է, օրինակ՝ նշ տա րի կի դեպքում, կամ 
հա մե մա տա բար շատ չէ՝ ինչ պես գոր տի դեպքում, տրո հումը լի նում է 
լրիվ, այ սի նքն՝ բջի ջն ամ բող ջությա մբ բա ժան վում է։

Թռ չուն նե րի սաղմի տրոհ ումն ըն թա նում է բո լո րո վին այլ կե րպ։ Հա-
վի ձվա բջ ջում դեղ նուցից ազատ ցի տոպ լազ ման կազ մում է ընդ հա նուր 
ծա վա լի ըն դա մե նը 1 %-ը (նկ. 37): Եթե ուշա դիր դի տե նք հա վի ձուն, 
նրա բևեռ նե րից մե կում՝ ան մի ջա պես դեղ նուցի վրա, կա րե լի է տես նել 
փոք րիկ կե տ՝ բլաս տուլան կամ սա ղմ նային սկա վա ռա կը։ Այն առա ջա-
նում է ցի տոպ լազ մայի կո րիզ պա րունա կող և դեղ նուցից ազատ մա սի 
տրոհ ման ար դյուն քում (նկ. 37): 

Նկ. 42. Նշ տա րի կի ուշ բ լաս
տուլայի կտր ված քը. 

1  անի մալ բևեռ 
2  վե գե տա տիվ բևե ռ

Նկ. 41. Նշ տա րի կի ձվի տրո հումը. 1  երկու 
բլաս տո մեր նե րի փուլ, 2  չո րս բլաս տո մեր
նե րի փուլ, 3  ութ բլաս տո մեր նե րի փուլ, 
4  տա սն վեց բլաս տո մեր նե րի փուլANTARES
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Այս պի սի դեպ քե րում տրո հումն ան վա նում են ոչ լրի վ։ Ոչ լրիվ տրո-
հումը բնո րոշ է նաև ո րոշ ձկ նե րի և սո ղուն նե րին ։

Ընդհանուր առմամբ բլաս տուլայի փուլում բջիջ նե րի ընդ հա նուր 
ծա վա լը չի գե րա զան ցում զի գո տի ծա վա լի ն։ Այլ խոս քով՝ զի գո տի 
մի տո տիկ բա ժա նումը չի ուղե կց վում առա ջա ցած դուստր բջիջ նե րի 
աճով, և դրա նց չա փե րը հա ջոր դա կան բա ժա նում նե րի հետ ևան քով 
գնա լով փոք րա նում են։ Տրոհ ման փուլում, մի տո զով բա ժան ման այս 
առա նձ նա հատ կությունը բնո րոշ է բո լոր կեն դա նի նե րի զիգոտի զար-
գաց մա նը ։

 Գա ստ րուլյա ցի ա: Բլաս տուլան, որ պես կա նոն, կա զմ ված լի-
նե լով մեծ թվով բլաս տո մեր նե րից, օ րի նա կ՝ նշ տա րի կի մոտ 3000 
բջջից, զար գաց ման ըն թաց քում ան ցնում է նոր փուլի, ո րը կոչ վում 
է գա ստ րուլա (հուն. գաս տե ր՝ ստա մո քս)։ Գոր ծըն թաց նե րի ամ բող-
ջությունը, ո րը հան գեց նում է գա ստ րուլայի ձևա վոր մա նը, ան վա նում 
են գաստրուլյա ցի ա (նկ. 43): Նշ տա րի կի գա ստ րուլյա ցի ան իրա-
կա նա նում է բլաս տուլայի մի բևե ռից դե պի մյուս բևե ռը նե րփք ման 
ճանա պար հո վ։

Այս փուլում սաղ մը կա զմ ված է բջիջ նե րի հս տակ տար բեր վող եր կու 
թի թե ղիկ նե րի ց կամ սա ղմ նային թեր թե րից՝ ար տա քին կամ էկ տո դե րմ 
(հուն. էկ տո ս՝ ար տա քի նում գտն վող) և ներ քին կամ էն տո դե րմ (հուն. 
էն տո ս՝ ներ սում գտն վող)։ 

Նկ. 44. Սաղ մում առա ջին 
հյուս  վա ծք նե րի՝ սա ղմ նա յին 
թեր թիկ նե րի տե ղա դր վա ծու
թյան գծա պատ կե ր

Նկ. 43. Գա ստ րուլյա ցի այի տար բեր ձևե րի 
գծա պատ կեր. Ա  բջիջ նե րի գա ղթ (միգ րա
ցի ա), Բ  նե րփ քում, Գ, Դ  շեր տա վո րում,  
Ե, Զ  նե րա ճում.
1  էկ տո դե րմ, 2  էն տո դե րմ, 3  բլաս տո ցել
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 Բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րի սաղմում, աղե խոր շա վոր նե րից բա ցի, 
գա ստ րուլյա ցի ային զուգա հեռ կամ դրա նից ան մի ջա պես հե տո առա-
ջա նում է սա ղմ նային եր րո րդ թեր թիկը՝ միջինը կամ մե զո դերմը (հուն. 
մե զո ս՝ մեջ տե ղում գտն վող), և սաղ մը դառ նում է եռա շե րտ (նկ. 44): 

Այս պի սով, գա ստ րուլյա ցի այի է ությունը բջ ջային նյութի տե ղա փո-
խումն է։ Այս ընթացքում սաղ մի բջիջ նե րը գո րծ նա կա նո րեն չեն կիս-
վում և չեն աճում։ Հենց այս փուլում գործարկվում է սաղ մի բջիջ նե րի 
ժա ռան գա կան տե ղե կատ վության ակտիվացումը, ուստի և սկսվում են 
տար բե րակ ման առա ջին դրսևորումները։

 Տար բե րա կումը սաղ մի առան ձին մա սե րի կամ բջջային խմբերի 
մի ջև կա ռուց ված քային և ֆունկ ցի ո նալ տար բե րություն նե րի առա-
ջաց ման և զար գաց ման գոր ծըն թա ցն է։

Ձևաբանական տե սա կե տից տար բե րա կման ար դյունքում առա ջա-
նում են մի քա նի հա րյուր տի պի՝ արտաքնապես իրա րից տար բեր վող 
յուրա հա տուկ կա ռուց ված քային բջիջ նե ր։

 Կեն սա քի մի ա կան տե սա կե տից բջիջ նե րի տար բե րա կումը որևէ տի պի 
բջիջ նե րի՝ միայն իրենց բնո րոշ ո րո շա կի սպի տա կուց ներ սին թե զե լու 
հատ կությունն է։

Այսպես, օրինակ՝ լիմ ֆո ցիտ նե րը սին թե զում են պա շտ պա նա կան 
սպի տա կուց նե ր՝ հա կա մար մին ներ, մկա նային բջիջ նե րը՝ կծկ վող մի ո-
զին սպի տա կուց։ Բջիջ ների յուրա քան չյուր տիպ առա ջաց նում է մի այն 
իրեն բնո րոշ սպի տա կուց նե ր։ Բջիջ նե րի կեն սա քի մի ա կան մաս նա գի-
տա ցումը ապա հով վում է գե նե րի ընտ րո ղա կա ն՝ տար բե րակ ված ակ-
տի վությա մբ։ 

Այ սի նքն՝ տար բեր սա ղմ նային թեր թի կե րի բջիջ նե րում, ո րո շա կի օր-
գան նե րի և հա մա կար գերի սկզբ նակ նե րում սկ սում են գոր ծել գե նե րի 
տար բեր խմ բե ր։

Կեն դա նի նե րի տար բեր տե սակ նե րի նույն սա ղմ նային թեր թիկ նե րը 
սկ զբնավորում են միև նույն օր գան նե րն ու հյուս վա ծք նե ր ը։ Դա նշա նա-
կում է, որ դրա նք հո մո լոգ են։ 

Այս պես, օրինակ, ար տա քին սա ղմ նային թեր թի կի՝ էկ տո դեր մի 
բջիջ նե րից հոդ վա ծո տա նի նե րի, քոր դա վոր նե րի, այդ թվում՝ կաթ նա-
սուն նե րի և մարդու դեպքում ձևա վոր վում են մաշ կային ծած կույթ նե-
րը և դրա նց ածան ցյալ նե րը, ինչ պես նաև նյար դային հա մա կար գը և 
զգայա րան նե րը ։

Կեն դա նի նե րի ճն շող մե ծա մաս նության սա ղմ նային թեր թիկ նե րի 
հո մո լոգ լի նե լը կեն դա նա կան աշ խար հի մի աս նության ապա ցույց-
նե րից մե կն է։ 
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Ա  Բ  Գ Դ

Նկ. 45. Նշ տա րի կի առա նց քային օր գան նե րի ձևա վոր ման գծա պատ կեր. Ա  գա ստ րուլա 
(լայ նա կի կտր վա ծք), Բ, Գ  նյար դային խո ղո վա կի ձևա վո րում, Գ, Դ  քոր դայի, աղի
քային խո ղո վա կի և սա ղմ նային եր րո րդ թեր թի կի՝ մե զո դեր մի ձևա վո րում.
1  էկ տո դե րմ, 2  էն տո դե րմ, 3  մե զո դեր մի սկզբ նակ, 4  գա ստ րուլայի խոռոչ (գա
ստ րո ցել), 5  նյար դային թի թե ղիկ, 6  նյար դային խո ղո վակ, 7  քոր դա, 8  մարմ նի 
երկ րոր դային խո ռոչ (ցելոմ), 9  մե զո դե րմ, 10  աղի քային խո ղո վակ, 11  աղի քի խո ռո չ

Օր գա նո գե նեզ: Գա ստ րուլայի փուլի ավար տից հե տո ձևա վոր վում 
են սաղ մի առա նց քային օր գան նե րը և օրգան-համակարգերը՝ նյար-
դային խո ղո վա կը, քոր դան, մարսողական խո ղո վա կը  (նկ. 45): 

Սա ղմ նային թեր թիկ նե րի կազ մի մեջ մտ նող բջիջ նե րի մաս նա գի-
տաց ման ար դյուն քում՝
• էկ տո դեր մից առա ջա նում են նյար դային հա մա կարգը, զգայա րան-

նե րը, մաշ կի է պի թե լը, ատամ նե րի է մա լը. 
• էն տո դեր մի ց՝ աղի քային է պի թե լը, մար սո ղա կան գեղ ձե րը՝ լյա րդ, 

են թաս տա մոք սային գե ղձ, թո քե րի և խռիկ նե րի է պի թե լը. 
• մե զո դեր մի ց՝ մկա նային հյուս ված քը, շա րակ ցա կան հյուս ված քը, այդ 

թվում՝ փուխր շա րակ ցա կան հյուս ված քը, աճա ռային և ոսկ րային 
հյուս վա ծք նե րը, արյունա տար հա մա կար գը, երի կամ ները, սե ռա կան 
գեղ ձե րը և այլն։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի ՞նչ է զի գո տը ։
2. Տ րոհ ման ժա մա նակ ի՞նչ ճա նա պար հով են առա ջա նում նոր բջիջ նե րը։ 
3. Ին չո ՞վ է տրո հումը տար բեր վում հա սուն կեն դա նի նե րի բջիջ նե րի՝ 

մի տո զով բա ժա նումի ց։ 
4. Ի ՞նչ են սա ղմ նային թեր թիկ նե րը և դրանց հո մո լո գի ա ն։  
5. Ի ՞նչ է սա ղմ նային զար գաց ման ըն թաց քում բջիջ նե րի տար բե րա կումը։ 
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 	 18
 հետ Սա ղմ նային զար գաց ման շր ջա ն

 Հի շե՛ք
Սաղմնային զարգացում: Հետսաղմնային զարգացում: Թր թուր: 
Կեր պա րա նա փո խություն: Աճ

Ծն վե լու կամ ձվային թա ղա նթ նե րից օր գա նիզ մի դուրս գա լու պա հից 
ավա րտ վում է զար գաց ման սա ղմ նային շր ջա նը, և սկս վում է նրա հետ-
սաղմ նային զար գա ցումը։ 

Հետ սա ղմ նային զար գա ցումը կա րող է լի նել ուղ ղա կի կամ ըն թա նալ 
կեր պա րա նա փո խությա մբ̀ մե տա մոր ֆոզով։ 

Ուղ ղա կի զար գաց ման դեպ քում սո ղուն նե րի, թռ չուն նե րի, կաթ նա-
սուն նե րի ձվային թա ղանթ նե րից կամ մոր արգանդից դուրս է գա լիս 
ոչ մեծ չա փե րով օր գա նի զմ, ո րի մեջ ար դեն սկզբնավորված են հա սուն 
կեն դա նուն բնո րոշ բո լոր հիմ-
նա կան օր գան նե րը։ Այս դեպ քում 
հետ սա ղմ նային զար գաց ման ըն-
թաց քում հիմ նա կա նում տե ղի է 
ունե նում օր գա նիզ մի աճ և սե ռա-
կան հա սունա ցում։

Կե ր պա րա նա փ ո  խ ո ւթ յա  մբ 
զար գաց ման ըն թաց քում ձվից 
դուրս է գա լիս թր թուր, սո վո րա-
բար՝ հա սուն օր գա նիզ մի հա մե-
մատ ավե լի պա րզ կա ռուց ված-
քով, բայց հա տուկ թր թուրային 
բնորոշ օր գան նե րով, ո րոնք հա-
սուն օր գա նիզ մներում բացա-
կայում են։ Թր թուրը սն վում է, 
աճում և ժա մա նա կի ըն թաց քում թր թուրային օր գան նե րը փո խա-
րին վում են հա սուն առանձ նյա կին բնո րոշ օր գան նե րո վ։ Այդպիսով, 
կեր պա րա նա փո խության ընթացքում քայ քայ վում են թր թուրային 
օր գան նե րը, և առա ջա նում են հա սուն կեն դա նուն բնո րոշ օր գան -
համակարգեր։

Դիտար կե նք անուղ ղա կի հետ սա ղմ նային զար գաց ման մի քա նի 
օ րի նակ ։ 

Նկ. 46. Աս ցի դի
այի կեր պա րա
նա փո խությունը. 
լուսան կա րում՝ 
հա տա կին կպած հա սուն կեն դա նի
նե րի գա ղութ, աջի ց՝ աս ցի դի այի թր
թուրի կա ռուց ված քի գծա պատ կեր. 
1  քոր դա, 2  նյար դային խո ղո վակ, 
3  խռի կային ճեղ քե ր
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Նկ. 47. Գոր տի կեր
պա րա նա փո խու
թյան հա ջոր դա կան 
փու լերը. վե րևում 
ձա խի ց՝ ձվից հենց 
նոր դուրս եկած շե
րե փուկ ներ, վեր ևում աջի ց՝ կեր պա րա
նա փո խության սկիզ բը, նե րք ևում՝ գոր
տը պո չի մնա ցո րդ նե րո վ

Նկ. 48. Թի թե ռի լրիվ կեր պա րա նա փո
խու թյան (մե տա մոր ֆո զի) հա ջոր դա կան 
փուլե րը՝ թր թուրի ձվից դուրս գա լը, հա
րս նյա կա վո րումը և թի թե ռի դուրս գա լը 
հա րս նյա կի ց

ԱժՆ  i i ՕՐ ԳԱ Նժ ԶՄ ՆԵ Րժ ԱԶ ՄԱ ՑՈՒՄԸ78

Քոր դա վոր նե րի տիպի, թրթու-
րա  քոր դա վոր նե րի են թա տիպի ներ-
կա յա ցու ցիչ աս ցի դի այի թր թուրը 
օժտ ված է քոր դա վոր կեն դա նի նե րի 
բո լոր հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րով՝ 
քոր դայով, նյար դա յին խո ղո վա կով, 
խռի կային ճեղ քե րով (նկ. 46): Նա 
ազատ լո ղում է ջրում, այ նուհե տև 
կպ չում է ծո վի հա տա կի ո րևէ կա րծր 
մա կե րե սի, որ տեղ տե ղի է ունե նում 
կեր պա րա նա փո խություն: 

Ան հե տա նում են նրա պո չը, քոր-
դան, մկան ները, իսկ նյար դային 
խո ղո վա կը բաժան վում է առան ձին 
բջիջ նե րի, ո րո նց մեծ մա սը կա տա-
րում է ֆա գո ցի տո զ։ Թր թուրի նյար-
դային հա մա կար գից մնում է մի այն 
բջիջ նե րի մի կույտ, ո րը սկիզբ է 
տա լիս նյար դային հան գույ ցի ։ 

Նս տա կյաց կեն սա կե րպ վա րող 
հա սուն աս ցի դի այի մա րմ նի կա-
ռուց ված քը ոչն չով չի հի շեց նում 
քոր դա վոր կեն դա նի նե րի կազ մա-
վոր ման հիմնական գծե րը։ Մի այն 
ան հա տա կան զար գաց ման առա նձ-
նա հատ կություն նե րի իմա ցությունն 
է թույլ տա լիս ո րո շե լու աս ցի դի այի 
կար գա բա նա կան տե ղը: 

Ասցիդիայի թրթուրի կա ռուց-
ված քը ցույց է տա լիս, որ դրա նք 
առա ջա ցել են ազատ կեն սա կե-
րպ վա րող քոր դա վոր կեն դա նի-

նե րի ց։ Կեր պա րա նա փո խության ըն թաց քում աս ցի դի ան ան ցնում է 
նստա կյաց կեն սա կեր պի, ին չով պայմա նա վորված՝ նրա  կա ռուց ված-
քը դառ նում է ավե լի պար զունակ։

Ե րկ կեն ցաղ նե րի թր թուրային ձևը շե րե փուկն է (նկ. 47), ո րին բնո րոշ 
են խռի կային ճեղ քերը, կո ղա գիծը, երկ խո րշ սի րտը, արյան շրջա նա-
ռու թյան մեկ շր ջա նը։ Կեր պա րա նա փո խու թյան ըն թաց քում, ո րը տե ղի 
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է ունե նում վա հա նա գեղ ձի հոր մոն նե րի ազ դե ցությա մբ, ան հե տա նում է 
պո չը, առա ջա նում են վեր ջույթ նե րը, ան հե տա նում է կո ղա գի ծը, ձևա-
վոր վում են թո քե րը և արյան շր ջա նա ռության երկ րո րդ շր ջա նը։ Ուշադ-
րություն է գրա վում կա ռուց ված քի մի շա րք գծե րի նմա նությունը շե-
րե փուկ նե րի և ձկ նե րի մի ջև, մասնավորապես կո ղա գի ծը, սր տի և 
արյունա տար հա մա կար գի կա ռուց ված քը, խռի կային ճեղ քե րը։

 Կեր պա րա նա փո խության օ րի նակ կա րող է ծա ռայել նաև մի ջատ-
նե րի զար գա ցումը (նկ. 48)։ Թի թեռ նե րի և ճպուռ նե րի թր թուր նե րը 
իրե նց կա ռուց ված քով, կեն սա կեր պով և բնա կության վայ րով խի ստ 
տար բեր վում են հա սուն կեն դա նի նե րից և հի շեց նում են իրե նց նախ-
նի նե րի ն՝ օ ղա կա վոր որ դե րի ն։ 

Այս պի սով, կեր պա րա նա փո խու թյու նը կապ ված է կեն սա կերպի 
կամ բնա կու թյան վայ րի փո փոխ ության հե տ։ Կեր պա րա նա փո խու-
թյան նշա նա կությունը առա ջին հեր թին այն է, որ նս տա կյաց կամ մա-
կա բույծ կեն դա նի նե րի ազատ ապ րող թր թուր նե րը նպաս տում են տե-
սա կի տա րած մա նը։ Բա ցի դրանից՝ ո րոշ կեն դա նի նե րի թրթուրային 
ձևե րն ապ րում են այլ պայ ման նե րում և ունեն սնն դի այլ աղ բյուր ներ, 
քան հա սուն առանձ նյակ նե րը: Արդյունքում տեսա կի ներ սում թուլա-
նում է մր ցակ ցությունը սնն դի հա մա ր։

Նկ. 49. Մարդու անհատական զարգացումը
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Հետ սա ղմ նային զար գաց ման փուլն ունի տար բեր տևո ղություն։ Կաթ-
նա սուն նե րի և մա րդ կա նց դեպքում նկատ վում է կյան քի տևո ղության 
կախ վա ծություն սե ռա կան հա սունաց ման և հղի ության տևո ղությունի ց։ 
Սո վո րա բար կյան քի տևո ղությունը 5-8 ան գամ գե րա զան ցում է օն տո-
գե նե զի՝ մի նչև սե ռա հա սուն դառ նա լու ժա մա նա կա շր ջա նին ։

 Հետ սա ղմ նային զար գա ցումն ուղե կց վում է աճո վ։ Տար բե րում են՝ 
անո րոշ աճ, ո րը շա րունակ վում է ամ բո ղջ կյան քի ըն թաց քում, և ո րո-
շա կի աճ, ո րը սահ մա նա փակ վում է որոշակի տարիքում։ Անո րոշ աճը 
բնո րոշ է ծա ռա տե սակ նե րին, ո րոշ փափ կա մար մին նե րի, ող նա շա րա-
վոր նե րի ց՝ ձկ նե րին, կաթնասուններից՝ առ նետ նե րի ն։

 Շատ կեն դա նի նե րի աճը դա դա րում է սե ռա հա սուն դառ նա լուց ան-
մի ջա պես հե տո։ 

Մարդու զարգացումը ևս բաղկացած է սաղմնային և հետսաղմ-
նային փուլերից (նկ. 49): 

Բեղմնավորումից հետո մարդու սաղմնային զարգացումը տևում 
է 36-38 շաբաթ՝ մոտավորապես 9 ամիս: Մարդու ծննդից անմիջա-
պես հետո սկսվում է հետսաղմնային զարգացումը, որը փաստա ցի 
շա րունակվում է մինչև մարդու մահը: Հետսաղմնային զարգաց ման 
ընթաց քում մարդը աճում է որոշակի կերպով: Մարդու ակտիվ աճը 
տևում է մինչև 18-20 տարեկանը, իսկ ավարտվում է մոտավորա պես 
20-25 տա րե կա նում։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ո ՞ր զար գա ցումն են հա մա րում հետ սա ղմ նայի ն։ 
2. Ի ՞նչ է ուղ ղա կի և անուղ ղա կի հետ սա ղմ նային զար գա ցումը։  

Բե րեք օ րի նակ նե ր։ 
3. Ո ՞րն է կեր պա րա նա փո խության կեն սա բա նա կան նշա նա կությունը ։
4. Թ վեք կեն դա նի ներ, ո րո նց թր թուր նե րն ունեն այդ կեն դա նի նե րի 

նախ նի նե րին բնո րոշ կա ռուց ված քային գծե ր։
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Ամ փո փիչ առա ջադ րա նք նե ր

 Բա ժին II. Օր գա նի զմ նե րի բազ մա ցումը և անհատա կան 
զար գա ցումը

 Որ պն դում նե րն են ճի շտ.

1. Օր գա նի զմ նե րի բազ մաց ման վե րա բե րյալ.
ա) Բազ մա ցումը կամ ինք նա վե րար տա դր վե լու հատ կությունը կեն դա-

նի օր գա նի զմ նե րի կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից է:
բ) Հայտ նի են օր գա նի զմ նե րի բազ մաց ման եր կու և ավե լի ձևե ր։
գ) Երկ սե ռությունը՝ հեր մոֆ րո դի տիզ մը, բնո րոշ է մի այն կեն դա նի նե-

րին:
դ) Ծաղ կա վոր բույ սե րը լի նում են ինչ պես երկ սեռ, այն պես էլ մի ա-

սեռ: 
ե) Օր գա նի զմ նե րի է վո լյուցի այում կար ևոր դե րը պատ կա նում է 

սեռա կան բազ մաց մա նը:
զ) Կուսած նությունը ան սեռ բազ մաց ման եղա նակ է:

 2. Օր գա նի զմ նե րի հետ սա ղմ նային բազ մաց ման վե րա բե րյա լ.
ա) Կեն դա նի նե րի հետ սա ղմ նային զար գա ցումն սկս վում է ձվային 

թա ղա նթ նե րից օր գա նիզ մի դուրս գա լու պա հից:
բ) Բո լոր ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րի հետ սա ղմ նային զար գա ցումը 

ուղ ղա կի է:
գ) Կաթ նա սուննե րի հետ սա ղմ նային զար գա ցումը սկս վում է ծն վե լու 

պա հից:
դ) Անուղ ղա կի է կոչ վում այն զար գա ցումը, երբ սա ղմ նային զար գաց-

ման հետ ևան քով առա ջա նում է թր թուր: 
ե) Անուղ ղա կի զար գա ցումը օր գա նի զմ նե րին զր կում է ո րո շա կի 

առա վե լություն նե րից:
զ) Անուղ ղա կի զար գա ցումը հա ճախ օր գա նի զմ նե րին զգա լի առա վե-

լություն է տա լիս:
 Սա ղմ նային զար գաց ման փուլե րի հա մա պա տաս խան հա
մար նե րը դա սա վո րեք ըստ հա ջոր դա կա նությա ն.
1. Բ լաս տուլայի փուլ
2.  Սա ղմ նային բջիջ նե րի տար բե րա կում
3. Տ րոհ ման փուլ
4.  Գա ստ րուլայի փուլ 
5. Օր գա նո գե նե զ
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Ը նտ րեք ճի շտ պա տաս խա նը 

3. Նշ ված կեն դա նի նե րից ուղ ղա կի զար գա ցում ունի՝
ա) բզե զը , բ) մե ղուն,
գ) մողե սը, դ) գոր տը։

4.  Սա ղմ նային մի ջին թեր թի կի ց՝ մե զո դեր մից, առա ջա նում 
են. 
ա) մաշ կի է պի թե լը և զգայա րան նե րը ,
բ) մկա նային և շա րակ ցա կան հյուս վա ծք նե րը ,
գ) աղի քային է պի թե լը և մար սո ղա կան գեղ ձե րը ,
դ) թո քե րի և խռիկ նե րի է պի թե լը ։

Լ րաց րեք աղյուսա կը՝ ստո րև տր ված հաս կա ցություն նե րի 
ան վա նում նե րը տե ղադ րե լով հա մա պա տաս խան սյունակ
նե րում։

Սե ռա կան բազ մա ցում Ան սեռ բազ մա ցում

Ս պոր, գա մետ, շիվ, բող բո ջում, զի գոտ, կուսած նություն, ձվաբ ջիջ, 
պա լար, ամե ո բա, թռ չուն, սպեր մա տո զոիդ, կար տո ֆիլ, ար ևա ծա ղի կ։

 Մ տա ծեք 
Ին չո ՞ւ է կուսած նությունը հա մար վում սե ռա կան բազ մաց ման եղա-

նակ:
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  ԲԱ ԺԻՆ III 
ՕՐ ԳԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵ ՐԻ  
ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Գե նե տի կան գի տություն է օր գա նի զմ նե րի հատ կա նիշ նե րի ժա-
ռանգ ման օ րի նա չա փություն նե րի մա սի ն։

 Գե նե տի կայի հիմ նա դի ր է համարվում չեխ գիտ նա կա ն Գրեգոր Մեն-
դե լը, ո րը մշա կեց գե նե տի կա կան հե տա զո տություն նե րի իրա կա նաց ման 
առաջնային մե թոդ նե րը, հայտ նա բե րեց հատ կա նիշ նե րի ժա ռա նգ ման 
հիմ նա կան օ րե նք նե րը և հրա տա րա կե ց դրա նք 1865թ.։ Այդ օ րե նք նե րը 
տար բեր գիտ նա կան նե ր վերահաս տատ ե ցին 1900թ., որն էլ հա մար վում 
է գե նե տի կայի ծնն դյան տա րե թի վը ։

Գ ԼՈՒԽ 6
 հատ Կա նիշ նե րի ժա ռա նգ ման  
օ րի նա չա փություն նե րը
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Գ ԼՈՒԽ 6
 հատ Կա նիշ նե րի ժա ռա նգ ման  
օ րի նա չա փություն նե րը

Փոր ձա րա րա կան ճա նա պար հով սե րն դից սե րունդ հատ կա նիշ ների 
փո խա նց ման հետ կապ ված խն դիր նե րը լուծե լու առա ջին փոր ձե րը 
կիրառ վել են ար դեն XVIII դա րում։ Գիտ նա կան նե րը, իրա րից տար բեր-
վող առա նձ նյակ նե րը մի մյա նց հետ խա չա սե րե լով և դրան ցից սե րունդ 
ստա նա լով, ձգ տել են հաս կա նալ, թե ինչ պես են ժա ռա նգ վում ծնո ղա-
կան հատ կա նիշ նե րը։ 

Այնուհանդերձ, ոչ ճի շտ ընտր ված եղանակները, միա ժա մա նակ մեծ 
թվով հատ կա նիշ նե րի ուսում նա սի րություն ը, հնա րա վո րություն  չտ վե-
ցին բա ցա հայ տե լ հստակ օ րի նա չա փություն ներ։

 	 19
 գե նե տի Կայի հիմ նա Կան հաՍ Կա ցություն նե րը

 Հի շե՛ք
Ժառանգականություն: Փոփոխականություն: Ալելային գեներ: Գե-
նո տի պ: Ֆենոտիպ: Մուտա ցի ա

 Գե նե տի կան ուսում նա սի րում է կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի եր կու հիմ-
նա կան հատ կություն՝ ժա ռան գա կա նություն և փո փո խա կա նություն։

 Սո վո րա բար ժա ռան գա կա նությունը բնո րո շում են որ պես ծնող նե րի՝ 
իրե նց հատ կա նիշ նե րը, հատ կություն նե րը և զար գաց ման առա նձ նա-
հատ կություն նե րը հա ջո րդ սե րն դին փո խան ցե լու հատ կություն։

Դ րա շնոր հիվ բույ սե րի կամ կեն դա նի նե րի, սն կե րի կամ միկ րոօր գա-
նի զմ նե րի յուրա քան չյուր տե սակ, բազ մա թիվ սե րունդ նե րի ըն թաց քում, 
պահ պա նում է իրեն բնո րոշ գծե րը ։

Ինչպես գիտեք, սերնդագործումն իրա կա նաց վում է մաս նա գի տա-
ցած սե ռա կան բջիջ նե րի միջոցով։ Դրա նք իրե նց մեջ կրում են ոչ թե 
ապա գա օր գա նիզ մի հատ կա նիշ նե րն ու հատ կություն նե րը, այլ մի այն 
դրա նց զարգացման սկզբ նակ նե րը։ Այդ սկզբ նակ նե րը ստա ցել են գեն 
ան վա նումը։ 
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Գե նը քրոմոսոմում գտնվող ԴՆԹ-ի մո լե կուլի տե ղա մաս է, ո րը 
ո րո շում է հատ կա նի շի զար գաց ման հնա րա վո րությունը կամ մեկ 
սպի տա կուցային մո լե կուլի սին թե զը։

Հատ կա նի շը, ո րը պայմանավորվում է որոշակի գե նով, կա րող է և չզար-
գա նա լ։ Հատ կա նիշ նե րի դրս ևոր ման հնա րա վո րությունը զգա լի չա փով 
կախ ված է այլ գե նե րի և ար տա քին մի ջա վայ րի հետ փոխ ազ դե ցու թյու նից։

Նույն տե սա կին պատ կա նող բո լոր օր գա նի զմ նե րում յուրա քանչ-
յուր գեն գտն վում է որոշակի քրո մո սո մի հստակ տե ղա մա սում կամ 
լոկուսում։ Քրո մո սոմ նե րի հապ լոիդ հա վա քա կազ մում մի այն մեկ 
գենն է տվյալ հատ կա նի շի կրողը։ Քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա-
քա կազ մում պարունակվող մա րմ նա կան բջիջ նե րում առկա են եր-
կու հո մո լոգ քրո մո սոմ ներ և հա մա պա տաս խա նա բար եր կու գե ներ, 
որոնք էլ միասին ո րո շում են որ ևէ հատ կա նի շի զար գա ցման հնարա-
վորությունը։ 

Գենե րը, ո րո նք տե ղա դր ված են հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րի միև նույն 
լոկուս նե րում և պա տաս խա նա տու են որևէ հատ կա նի շի զար գաց ման 
հա մար, կոչ վում են ալե լային գե նե ր (նկ. 50):

Ըն դուն ված է գե նե րը 
նշա նա կել լատինական տա-
ռե րո վ։ 

Եթե եր կու ալե լային 
գե նե րը կա ռուց ված քով 
նույնն են, այ սի նքն՝ ունեն 
նուկ լե ո տիդ նե րի միև նույն 
հա ջոր  դա կա ն ո ւթ յ ո ւնը , 
ապա դրանք կա րե լի է 
նշա նա կել AA։

Միև նույն օր գա նիզ-
մի բո լոր գե նե րի ամ-
բող ջությունը ան վա նում 
են գե նո տի պ։ Գե նո տի-
պը, սակայն, գե նե րի պա-
րզ հան րա գումար չէ։ Գենի 
դրս ևոր ման ձևը և հնա րա-
վո րությունը, ինչ պես ցույց կտր վի հետա գայում, կախ ված է մի ջա վայ րի 
պայ ման նե րի ց։ Մի ջա վայր հաս կա ցության մեջ մտ նում են ոչ մի այն այն 
պայ ման նե րը, որ տեղ ապ րում է տվյալ օր գա նիզ մը, և ո րոնք շր ջա պա-
տում են բջ ջին, այլև ուրիշ գե նե րի առ կայությունը։ 

Նկ. 50. Ալելային գեների տեղաբաշխումը հոմոլոգ 
քրո մոսոմներում
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Գե նե րը, որպես կանոն, փո խազ դում են մի մյա նց հետ և, հայտն վե լով 
միևնույն գե նո տի պում, կա րող են ուժեղ ներ գոր ծություն ունե նալ հար-
ևան գե նե րի դրս ևոր ման վրա ։

Այնուհանդերձ, նույն տե սա կին պատ կա նող օր գա նի զմ նե րը մի մյան-
ցից կարող են տար բեր վել։ Դա լավ եր ևում է Homo sapiens (Մա րդ բա-
նա կան) տե սա կի օ րի նա կով, ո րի յուրա քան չյուր ներ կայա ցուցիչ ունի 
իրեն բնո րո շող առա նձ նա հատ կություն նե րը։ Նմա նա տիպ ան հա տա կան 
փո փո խա կա նություն գոյություն ունի բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ցան կա-
ցած տե սա կի ներ կայա ցուցիչ նե րի օր գա նի զմ նե րում։ 

Այս պի սով, փո փո խա կա նությունը ժա ռան գա կա նությա նը հա-
րակից հատ կություն  է, այն օր գա նի զմ նե րի՝ նոր հատ կա նիշ ներ և 
հատ կություն ներ ձե ռք բե րե լու ունա կությունն է։

 Փո փո խա կա նությունը պայ մա նա վոր ված է ժա ռան գա կան սկզբ-
նակ նե րի՝ գե նե րի կա ռուց ված քի կամ համակցության փո փո խությա մբ 
և որ պես հետ ևա նք՝ օր գա նի զմ նե րի զար գաց ման ըն թաց քում դրա նց 
դրս ևոր ման փո փո խությա մբ։ 

Գոյություն ունեն փո փո խա կա նության տար բեր տի պե ր։ Փոփո խա-
կա նության պատ ճառ նե րի, ձևե րի և է վո լյուցի այի հա մար դրա նց ունե-
ցած նշա նա կությա մբ ևս զբաղ վում է գե նե տի կա ն։ Այս դեպ քում հետա-
զո տող նե րը գո րծ ունեն ոչ թե ան մի ջա կա նո րեն գե նե րի, այլ դրանց 
դրսևոր ման ար դյունք նե րի՝ հատ կա նիշ նե րի կամ հատ կություն ների 
հետ։ Այդ պատ ճա ռով ժա ռան գա կա նության և փո փո խա կա նության 
օ րե նք նե րն ուսում նա սի րում են՝ հետ ևե լով օր գա նի զմ նե րի հատ կա նիշ-
նե րի դրս ևոր մա նը մի քանի սերնդի ըն թաց քում։ 

Օր գա նիզ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջությունն ան վա նում 
են ֆե նո տի պ։ Սրան են վերաբերում ոչ մի այն ար տա քին, տե սա նե լի 
հատ կա նիշ նե րը՝ մաշ կի կամ մա զե րի գույ նը, այլև կեն սա քի մի ա կանը՝ 
ս պի տա կուցի կա ռուց ված ք, հյուս ված քայինը՝ հյուս վա ծք նե րի կա ռուց-
ված ք, ձևաբանական, անա տո մի ա կան հատկանիշները՝ օր գան նե րի 
փո խա դա րձ տե ղա դր վա ծություն և այլ առա նձ նա հատ կություն նե ր ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Բնութագրեք «ժառանգականություն» և «փոփոխականություն» հաս-
կա ցությունները:

2. Տ վեք «գե ն» հաս կա ցության բնո րո շումը։ 
3. Ի ՞նչ են ալե լային գե նե րը ։
4. Տ վեք «գե նո տի պ» հաս կա ցության բնո րո շումը։ 
5. Ի ՞նչ է ֆե նո տի պը, ին չո ՞վ է այն տար բեր վում գե նո տի պի ց։
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 	 20
հատ Կա նիշ նե րի ժա ռա նգ ման ուՍում նա Սիր ման 
մեն դե Լի հիԲ րի դո Լո գի ա Կան մե թո դը

 Հի շե՛ք
 Ծաղ կա վոր բույ սեր: Ինք նա փո շո տում: Խա չա ձև փո շո տում: Ժա-
ռան գա կա նություն : Մաքուր գծեր: Հիբրիդոլոգիական մեթոդ

Գրեգոր Մեն դե լը դեռևս իր փոր ձե րում օգ տա գոր ծել է ո լո ռը: Փոր-
ձե րի հա մար նա ընտ րել էր օր գա նի զմ ներ, ո րո նք պատ կա նում է ին 
մա քուր գծե րի: Այսինքն՝ բույ սերի այն պի սի հատկանիշներ, ո րոնք 
մի շա րք սե րունդ նե րի շղթայում ինք նա փո շոտ ման դեպքում մնում 
են անփոփոխ։ Պե տք է նշել, որ նա հետ ևում էր նաև այ լը նտրան-
քային, այ սի նքն՝ մե կը մյուսին բա ցա ռող, հա կա ռակ հատ կա նիշ նե րի 
ժա ռա նգ մա նը (դի տեք աղյուսա կը)։ Օ րի նակ՝ մի բույ սի ծա ղիկ նե-
րը կար միր է ին, մյուսի նը՝ սպի տակ, բույ սի հա սա կը բա րձր էր կամ 
ցածր և այլն։ 

Ո լո ռի հատ կա նիշ նե րը, ո րո նց ժա ռան գումը ուսում նա սի րել է  
Գրեգոր Մեն դե լը

Հատ կա նիշ
Դրս ևոր ման տար բե րակ

Դո մի նա նտ Ռե ցե սիվ

Սեր մի ձևը 
Սեր մի գույ նը 
Ծա ղիկ նե րի գույ նը 
Ծա ղիկ նե րի դիր քը 

 Ցո ղունի եր կա րությունը 
Պտ ղի ձևը

Ո ղո րկ 
Դե ղին 
Կար միր 
Ծո ցային 
(մե նա հատ) 
Եր կար 
Պա րզ ունդ

Կնճ ռոտ 
Կա նաչ 
Ս պի տակ 
Գա գա թային 
(կի սա հո վա նո ցային ներ) 
Կա րճ 
Հատ վա ծա վոր ունդ

Գ. Մեն դե լի առա ջար կած մե թո դի է ությունը հետ ևյա լն էր. նա խա չա-
սե րում էր բույ սեր, ո րո նք իրա րից տար բեր վում է ին մեկ զույգ իրար բա-
ցա ռող հատ կա նիշ նե րով: Այ նուհե տև իրա կա նաց նում էր յուրա քան չյուր 
խա չա սեր ման ար դյունք նե րի ան հա տա կան վեր լուծություն՝ օգ տա գոր-
ծե լով մա թե մա տի կա կան վի ճա կագ րություն։ 
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Մեն դե լը հատ կա պես ընդ գծել է իր բա ցա հայ տած օ րի նա չա փություն-
նե րի մի ջին վի ճա կագ րա կան բնույ թը և դրա նք բա ցա հայ տե լու հա մար 
մեծ թվով սե րունդ նե րի ուսում նա սիր ման ան հրա ժեշ տությունը։ 

Մեն դե լի մե թո դը կոչվեց հիբ րի դո լո գի ա կան կամ խա չա սեր ման 
մե թո դ։

Մեն դե լի հայտ նա բեր ած հատ կա նիշ նե րի ժա ռա նգ ման օ րի նա չա-
փություն նե րը ներ կայումս ըն դուն ված է ձևա կեր պել որ պես օ րենք ներ, 
ո րո նք կրում են հա մը նդ հա նուր ժառանգական բնույթ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Բնութագրեք Մենդելի կիրառած հիբրիդոլոգիական մեթոդը։ 
2. Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում մաքուր գծերը:
3. Ո ՞ր բույ սե րի վրա է իր փոր ձե րը կա տա րել Մեն դե լը։ 
4. Ի ՞նչ եղա նա կով է Մեն դե լին հա ջող վել բա ցա հայ տել հատ կա նիշ-

նե րի ժա ռա նգ ման օ րե նք նե րը ։

 	 21
 մեն դե Լի օ րե նք նե րը

 Հի շե՛ք
Հիբ րի դ: Միակերպություն: Դոմինանտություն: Ռեցեսիվ հատկա-
նիշ: Հոմոզիգոտություն: Հետերոզիգոտություն: Ոչ լրիվ դոմինան-
տություն: Ճեղքավորում: Գամետների մաքրություն:  Վերլուծող 
խաչասերում

Եր կու հակադիր հատկանիշներով օր գա նի զմ նե րի խա չա սե րումը 
կոչ վում է հիբ րի դա ցում, տար բեր ժա ռան գա կա նությա մբ եր կու առանձ-

նյակ նե րի խա չա սե րումից ստաց ված սե րուն դը 
կոչ վում է հիբ րի դային, իսկ առան ձին առա նձ-
նյակը՝ հիբ րի դ։

Մի ա հիբ րի դային է հա մար վում իրա րից մեկ 
զույգ այ լը նտ րան քային, այսինքն՝ ի րար փո խա-
դար ձա բար բա ցա ռող հատ կա նի շով տար բեր վող 
եր կու օր գա նի զմ նե րի խա չա սե րումը։ Այս պի սի 
խա չա սեր ման դեպ քում հետ ևում են հատ կա նի շի 
մի այն եր կու տար բե րա կի ժա ռա նգ ման օ րի նա չա-
փությա նը, ո րի զար գա ցումը պայ մա նա վոր ված է Գրեգոր Մենդել
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տվյալ զույգ ալե լային գե նե րո վ։ Օ րի նակ՝ հատ կա նիշ է սեր մի գույ նը, 
իրար բա ցա ռող տար բե րակ ներ են դե ղի նը և կա նա չը։ Տվյալ օր գա նիզ-
մին բնո րոշ մնա ցած բո լոր հատ կա նիշ նե րը հաշ վի չեն առն վում։ 

Ե թե խա չա սե րվեն դե ղին և կա նաչ սեր մե րով ո լոռ ներ, ապա այս 
խա չա սեր ման հետ ևան քով ստաց ված առաջին սե րն դի կամ հիբ րիդ նե-
րի բո լոր սեր մե րը կլի նեն դե ղի ն։  Ո ղո րկ և կնճ ռոտ սեր մե րով բույ սե րը 
խա չա սե րե լիս հիբ րիդ նե րի բո լոր սեր մե րը կլի նեն ո ղո րկ։ Հետ ևա բար՝ 
հիբ րի դային առա ջին սե րն դում յուրա քան չյուր զույգ այ լը նտ րան քային 
հատ կա նիշ նե րից դրս ևոր վում է մի այն մե կը։ 

Երկ րո րդ հատ կա նի շը կար ծես ան հե տա նում է, չի զար գա նում։ Հիբ-
րի դի մոտ ծնող նե րից մե կի հատ կա նի շի գե րա կշ ռումը Գ. Մեն դե լը ան-
վա նեց դո մի նան տություն (նկ. 51): Հատ կա նի շը, ո րը դրս ևոր վում է 
հիբ րի դային առա ջին սե րն դում և ճն շում է մյուս հատ կա նի շի զար գա-
ցումը, ան վան վեց դո մի նա նտ (լատ. դո մի նուս՝ գե րիշ խում), հա կա դիր, 
այ սի նքն՝ ճնշ վող հատ կա նի շը՝ ռե ցե սիվ (լատ. ռե ցե սուս՝ նա հան ջում, 
հե ռա ցում)։ Դո մի նա նտ հատ կա նի շը ըն դուն ված է նշա նա կել մե ծա տա-
ռով, օ րի նա կ՝ A, իսկ ռե ցե սի վը՝ փոք րա տա ռով՝ a։ 

Ի նչ պես ար դեն աս վեց, Մեն դե լը փոր ձե րի հա մար օգ տա գոր ծել էր 
տար բեր մա քուր գծե րի պատ կա նող բույ սեր, ո րո նց հետ նո րդ նե րը մի 
շա րք սե րունդ նե րի ըն թաց քում նման են եղել ծնող նե րի ն։ Հետ ևա բար 
այդ բույ սե րում եր կու ալե լային գե նե րն էլ եղել են մի ա տե սակ։ 

Ե թե օր գա նիզ մի գե նո տի պում կան գե նի եր կու մի ա տե սակ ալել ներ, 
ապա օր գա նիզ մն ան վա նում են հո մո զի գոտ՝ ըստ այդ գե նի։ 

Օր գա նիզ մը կա րող է լի նել հո մո զի գոտ՝ ըստ դո մի նա նտ (AA կամ BB) 
կամ ըստ ռե ցե սիվ (aa կամ bb) հատկանիշ կրող գե նե րի։ 

Եթե ալե լային գե նե րից մե կը դո մի նա նտ է, իսկ մյուսը՝ ռե ցե սիվ 
(Aa, Bb), ապա այդ պի սի օր գա նիզ մը ան վա նում են հե տե րո զի գո տ։

Նկ. 51. Հիբրիդների առաջին սերնդում դոմինանտության դրսևորումը ցուցադրող 
գծապատկերը

P (ծնողներ)

գամետներ

F1 (առաջին սերունդ)

 դե ղի ն  կա նաչ        ո ղո րկ       կնճ ռո տ

 դե ղի ն          ո ղո րկ
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 Դո մի նան տության օ րեն քը: Մեն դե լի առա ջին օ րեն քը՝ դո մի նան-
տության օ րեն քը, ան վա նում են նաև հիբ րի դային առա ջին սե րն դի 
մի ա կեր պության օ րե նք, քա նի որ այդ սե րն դի բո լոր առա նձ նյակ նե րի 
դեպքում հան դես են գա լիս նույն հատ կա նիշ նե րը։ Այս օ րեն քը կա րե լի է 
ձևա կեր պել նաև հետ ևյալ կե րպ. 

Եր կու հո մո զի գոտ օր գա նի զմ նե րի խա չա սե րումից, ո րո նք պատ-
կա նում են տար բեր մա քուր գծե րի և տար բեր վում են մի մյան ցից 
մեկ զույգ այ լը նտ րան քային հատ կա նիշ նե րով, հիբ րիդ նե րի առա ջին 
ամ բո ղջ սե րուն դը (F1) կլի նի մի ա կե րպ և կկ րի ծնող նե րից միայն 
մե կի հատ կա նի շը ։

 Դի տար կե նք ո լո ռների խա չա սեր ման ար դյունք նե րը, ո րո նք իրա րից տար-
բեր վում են սեր մե րի գույ նով (դե ղին և կա նաչ) և ձևով (ո ղո րկ և կնճ ռոտ)։  

Ոչ լրիվ դո մի նան տում: Հե տե րո զի գոտ վի ճա կում դո մի նա նտ գե նը 
ոչ մի շտ է լի ո վին ճն շում ռե ցե սիվ գե նի դրս ևո րումը։ Մի շա րք դեպ քե-
րում հիբ րի դային առա ջին սե րն դում (F1) ամ բող ջությա մբ չի դրս ևոր-
վում ծնո ղա կան ձևե րից և ոչ մե կի հատ կա նի շը։ Հատ կա նի շը կրում է 
մի ջան կյալ բնույթ՝ շատ թե քիչ չա փով հակ ված լի նե լով դո մի նա նտ կամ 
ռե ցե սիվ հատ կա նի շի կող մը։ Սա կայն այս դեպ քում ևս առա նձ նյակ նե րը 
մի ա կե րպ են։ 

Օ րի նակ՝ կար միր ծա ղիկ նե րով գի շե րային գե ղեց կուհի բույ սը (AA) 
սպի տակ (aa) ծա ղիկ նե րով բույ սի հետ խաչասերելու դեպքում դրանց 
առա ջին սե րն դի (F1) բո լոր ծա ղիկ նե րը կունե նան միջան կյալ գույն՝ 
վար դա գույն (Aa) (նկ. 52): 

Նկ. 52. Գի շե րային գե ղեց կուհու ծա ղիկ նե րի գույ նի ժա ռան գումը ոչ լրիվ դո մի նան
տության դեպ քում. AA  կար միր, Aa  վար դա գույն, aa  սպի տա կ
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Ոչ լրիվ դո մի նան տությունը լայն տա րած ված եր ևույթ է։ Այն հայտ-
նա բեր վել է թռ չուն նե րի փե տուր նե րի կա ռուց ված քի, խո շոր եղ ջե-
րա վոր անա սուն նե րի և ոչ խար նե րի բր դի գույ նի, մար դու կեն սա քի-
մի ա կան հատ կա նիշ նե րի և այլ նի ժա ռա նգ ման ուսում նա սիր ության 
ժա մա նա կ։

Մեն դե լի երկ րո րդ կամ ճեղ քա վոր ման օ րեն քը 
Հիբ րի դային առա ջին սե րն դի և դոմինանտ հատկանիշներով մի ա-

տե սակ առա նձ նյակ նե րին ըստ ուսում նա սիր վող հատ կա նի շի մի մյա նց 
հետ խա չա սե րե լու դեպքում երկ րո րդ սե րն դում (F2) վերակենդանանում 
է և կրկին դրսևորվում է ռեցեսիվ հատկանիշը, որը կրում է առաջին 
սերն դի (F1) ծնողներից միայն մեկը: 

Պետք է փաստել, որ երկու հատկանիշները դրսևորվում են ո րո շա կի 
թվային հա րա բե րությա մբ. առա նձ նյակ նե րի թվի 3/4-ը կունե նան դո մի-
նա նտ, իսկ 1/4-ը՝ ռե ցե սի վ հատ կա նիշ։ 

Տվյալ եր ևույ թը, ո րի ժա մա նակ հե տե րո զի գոտ առա նձ նյակ նե րի խա-
չա սեր ման ար դյուն քում ստաց ված սե րն դի առա նձ նյակ նե րի մի մա սը 
կրում է դո մի նա նտ, իսկ մյուս մա սը՝ ռե ցե սիվ հատ կա նի շ, կոչ վում է 
ճեղ քա վո րում։ Հետ ևա բար, ճեղ քա վո րումը սե րն դում դո մի նա նտ և 
ռե ցե սիվ հատ կա նիշ նե րի բաշ խումն է ո րո շա կի քանակային հա րա-
բե րությա մբ։

 Հիբ րի դային առա ջին սե րն դում (F1) ռե ցե սիվ հատ կա նի շը չի անհե-
տա նում, այլ մի այն ճնշ վում է և դրս ևոր վում հիբ րի դային երկ րո րդ 
սերն դում (F2)։ Այս պի սով, Մեն դե լի երկ րո րդ օ րեն քը կա րե լի է անվանել 
ճեղքավորման օրենք և ձևակերպել այսպես.

 Հիբ րի դային առա ջին սերն -
դի եր կու հե տե րո զի գոտ 
առանձ նյակ նե րը մի մյա նց 
հետ խա չա սե րե լիս երկ րո րդ 
սե րն դում տե ղի է ունե նում 
հատ կա նի շի ճեղ քա վո րում 
3։1 հա րա բե րությա մբ՝ ըստ 
ֆե նո տի պի և 1։2։1 հա րա բե-
րությա մբ՝ ըստ գե նո տի պի ։

 Սա նշա նա կում է, որ սե րն-
դի 25 %-ը, որն օժտ ված է դո-
մի նա նտ հատ կա նի շով, հո-
մո զի գոտ է, սե րն դի 50 %-ը 
կր կին դո մի նա նտ ֆե նո տի պո վ՝ 

Նկ. 53. Հիբրիդների երկրորդ սերնդում 
հատկանիշի ճեղքավորումը ցուցադրող 

գծապատկերը
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հե տե րո զի գոտ է, իսկ առա նձ նյակ նե րի մնա ցած 25 %-ը, ո րո նց դեպքում 
դրս ևոր վել է ռե ցե սիվ հատ կա նի շը, հո մո զի գոտ է ըստ այդ գե նի (նկ. 53): 

Ոչ լրիվ դո մի նան տության դեպ քում հիբ րի դային երկ րո րդ սե րն դում 
(F2) ճեղ քա վո րումն ըստ գե նո տի պի և ճեղ քա վո րումն ըստ ֆե նո տի պի 
համ ը նկ նում են միմյանց հետ (1։2։1)։ 

Գա մետ նե րի մաք րության օ րեն քը 
Մեն դե լը են թադ րում էր, որ ժա ռան գա կան գոր ծոն նե րը հիբ րիդ-

նե րի առա ջաց ման ժա մա նակ չեն խառն վում, այլ պահ պան վում են 
ան փո փոխ և կայուն ձևո վ։ Հիբ րի դա յին առա ջին սե րն դի (F1) առա նձ-
նյակ նե րի օր գա նիզ մում գտն վում են և՛ դո մի նա նտ, և՛ ռե ցե սիվ գոր-
ծոն նե րը։ Հատ կա նի շի ձևով դրս ևոր վում է դո մի նա նտ ժա ռան գա կան 
գոր ծո նը, իսկ ռե ցե սի վը ճնշ վում է։ Սե ռա կան բազ մաց ման ժա մա նակ 
սե րունդ նե րի մի ջև կա պն իրա կա նաց վում է սե ռա կան բջիջ նե րի՝ գա-
մետ նե րի մի ջո ցո վ։ 

Հետ ևա բար կա րե լի է ըն դունել, որ յուրա քան չյուր գա մետ կրում է 
զույգ ալելային գե նե րից մի այն մե կը։ Այդ դեպ քում բե ղմ նա վոր ման 
ժա մա նակ ռե ցե սիվ գե ներ կրող եր կու գա մետ նե րի մի ա ձուլ ման հետ-
ևան քով կա ռա ջա նա օր գա նի զմ, ո րում ֆե նո տի պո րեն կդրս ևոր վեն ռե-
ցե սիվ հատ կա նիշ նե րը։ Իսկ եր կու գա մետ նե րի մի ա ձուլ ման ար դյուն-
քում, ո րո նք կրում են դո մի նա նտ գեն, կամ գա մետ նե րից մե կը կրում 
է դո մի նա նտ գեն, մյուսը՝ ռե ցե սիվ, կա ռա ջա նա դո մի նա նտ հատ կա նի-
շով օր գա նի զմ։ 

Այս պի սով, հիբ րի դային երկ րո րդ սե րն դում (F2) ծնող նե րից (P) մե կի 
ռե ցե սիվ հատ կա նի շի դրս ևո րումը կա րող է տե ղի ունե նալ մի այն եր-
կու պայ մա նի ապահովման դեպ քում. 1) եթե հիբ րիդ նե րի ժա ռան գա-
կան գոր ծոն նե րը պահ պան վում են ան կախ. 2) եթե սե ռա կան բջիջ նե րը 
ալե լային զույ գե րից պա րունա կում են մի այն մեկ գե ն։

 Հե տե րո զի գոտ առա նձ նյակ-
նե րի խա չա սեր ման հետ ևան քով 
սերն դում հատ կա նիշ նե րի ճեղ-
քա վո րու մը Մեն դե լը բա ցատ րեց 
նրա նով, որ գա մետ նե րը գե նե տի-
կա կան տե սա կե տից մա քուր են, 
այ սի նքն՝ ալե լային զույ գից մի-
այն մեկ գեն են կրում։ Գա մետ նե-
րի մաք րու թյան օ րեն քը կոչվում է 
Մենդելի երրորդ օրենք և կա րե լի 
է ձևա կեր պել այս պես. 

Նկ. 54 Գամետների ձևավորման 
բջջաբանական մեխանիզմը ցուցադրող 

գծապատկեր

ANTARES



Գ լուխ 6 հատԿանիիշների  առանգման օրինաափությունները 93

Սե ռա կան բջիջ նե րի առա ջաց ման ժա մա նակ, ալե լա յին զույ գ 
գեներից յուրա քան չյուր գա մե տի մեջ ան ցնում է միայն մեկը։ 

Ին չո ՞ւ և ինչ պե ՞ս է դա տե ղի ունե նում։
 Գա մետ նե րի առա ջաց ման ժա մա նակ հիբ րի դի հո մո լոգ քրո մո սոմ-

ները մեյո զով առա ջին բա ժան ման ժա մա նակ ընկ նում են տար բեր 
բջիջ նե ր  (նկ. 54): Ա ռա ջա նում են եր կու տի պի գա մետ ներ՝ ըստ տվյալ 
ալե լային զույգի։ Բե ղմ նա վոր ման ժա մա նակ զի գո տում գե նե րը կա րող 
են վե րա հա մա  կցվել հնա րա վոր բո լոր տար բե րակ նե րով՝ AA, Aa, aa։

 Բազ մա հիբ րիդ խա չա սեր ման ժա մա նակ սե րն դում հատ կա նիշ նե րի 
ճեղ քա վոր ման բջ ջա բա նա կան հիմ քը մեյո զի ժա մա նակ հո մո լոգ քրո մո-
սոմ նե րի տա րա մի տումը և հապ լոիդ սե ռա կան բջիջ նե րի առա ջացումն է։ 

Ա լե լային մեկ զույգ գե նե րի ժա ռա նգ ման ուսում նա սի րություն նե րը 
հնա րա վո րություն տվե ցին Մեն դե լին բա ցա հայ տե լու գե նե տի կա կան 
կար ևորա գույն օ րի նա չա փություն նե րը։ 

Վեր լուծող խա չա սե րում
 Մեն դե լի մշակած ժա ռան գա կա նության ուսում նա սիր ման հիբ րի-

դո լո գի ա կան մե թո դը հնա րա վո րություն չի տա լիս ո րո շե լու, թե ըստ 
ուսում նա սիր վող գե նե րի՝ դո մի նա նտ ֆե նո տիպ ունե ցող օր գա նիզ մը 
հե տե րո զի գո՞տ է, թե՞ հո մո զի գո տ։ Դրա հա մար ան հայտ գե նո տի պով 
օր գա նիզ մը խա չա սե րում են հո մո զի գոտ ռե ցե սիվ ալե լով (ա լել նե րով) 
օր գա նիզ մի հետ, որը բնականաբար ունի ռե ցե սիվ ֆե նո տի պ։ 

Ե թե դո մի նա նտ հատ կա նի շով առա նձ նյա կը հո մո զի գոտ է, ապա 
դրանց խա չա սե րումից ստաց ված սե րուն դը կլի նի մի ա կե րպ և ամբող-
ջովին դոմինանտ ֆենոտիպով, ուստի ճեղ քա վո րում տե ղի չի ունե նա :

Այլ պատ կեր է ստաց վում, եթե ուսում նա սիր վող օր գա նիզ մը հե տե-
րո զի գոտ է։

ANTARES
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 Ճեղ քա վո րումը տե ղի է ունե նում 1 ։ 1 հա րա բե րությա մբ՝ ըստ ֆե նո-
տի պի։ Սերնդի կեսը ստացվում է դոմինանտ ֆենոտիպով, իսկ մյուս 
կեսը՝ ռե ցե սիվ ֆենոտիպով: Այդ պի սի ար դյուն քը ուղ ղա կի ապա ցույց 
է, որ ծնող նե րից մե կը առա ջաց նում է եր կու տի պի գա մետ ներ, այ-
սինքն՝ հե տե րո զի գոտ է (նկ. 55):

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի ՞նչ է հիբ րի դա ցումը ։
2. Ո ՞ր եր ևույթն է կոչվում դո մի նան տում։ 
3. Ո ՞ր օր գա նի զմն են հա մա րում հո մո զի գոտ, ո՞ րը՝ հե տե րո զի գո տ։
4. Ձ ևա կեր պեք Մեն դե լի օ րեն քները ։
5. Ի ՞նչ է ոչ լրիվ դո մի նան տությունը։ Բե րեք օ րի նակ նե ր։
6. Ի՞նչ է վեր լուծող խա չա սե րումը ։

Նկ. 55. Վեր լուծող խա չա սե րում մի ա
հիբ րիդ ժա ռա նգ ման դեպ քում

A  ծաղ կի կար միր գույ նը, a  ծաղ կի 
սպի տակ գույ նը
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