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1. Rola odżywiania.

Odżywianie to jedna z podstawowych funkcjiżyciowych wszystkich

żywych organizmów. Zarówno rośliny, jak i zwierzęta charakteryzuje

konieczność odżywiania się czyli pobierania i przyswajania pokarmu.

Substancje pokarmowe wykorzystywane są do budowy nowych komórek,

regeneracji starych, a także jakoźródło energii.

2. Sposoby odżywiania.

Ze względu na sposób odżywiania możemy podzielić świat istot żywych

na dwie grupy organizmów: samożywne (autotrofy) i cudzożywne (heterotrofy).

a)Organizmy samożywne mają zdolność syntetyzowania pokarmów

organicznych ze związków nieorganicznych. Ze względu na sposób zdobywania

energii dzielą się na:

-organizmy wykorzystujące do syntezy energię słoneczną (fotoautotrofy)-

są to rośliny zielone, bakterie purpurowe,

-organizmy wykorzystujące energię z utleniania związków

nieorganicznych (chemoautotrofy) - są to bakterie siarkowe, purpurowe,

nitryfikacyjne.

b)Organizmy cudzożywne nie mają zdolności syntetyzowania związków

organicznych z nieorganicznych i muszą korzystać z produktów fotosyntezy

roślin zielonych. Wśród organizmów cudzożywnych wyróżniamy:

- zwierzęta roślinożerne-zjadają bezpośrednio rośliny zielone.
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- zwierzęta mięsożerne- asymilaty roślin zielonych trafiają do nich

drogą pośrednią,

- roztocza (saprofity)-rozkładają martwe szczątki roślin i zwierząt

(należą tu liczne bakterie i grzyby),

- pasożyty- organizmy roślinne i zwierzęce żyjące wewnątrz lub na

powierzchni żywego organizmu i pobierające pożywienie z jego

komórek, doprowadzając do ich zniszczenia,

- rośliny owadożerne-niektóre rośliny wyższe, zamieszkujące siedliska

ubogie w sole azotu i fosforu mają przystosowania do chwytania

owadów. Schwytane owady są rozpuszczane za pomocą enzymów a

następnie wchłaniane. W ten sposób roślina uzupełnia braki azotu i

fosforu.

- symbioza-współżycie organizmów oparte na czerpaniu wzajemnych

korzyści w odżywianiu. Typowym przykładem są porosty, gdzie

grzyb oplata glon dostarczając mu wody i soli mineralnych, a sam

korzysta węglowodanów, które w procesie fotosyntezy tworzą glony.

3. Elementy wchodzące w skład pokarmu i ich rola.

Pokarmemmożna nazwać substancję pobieraną przez organizm ze

środowiska i wykorzystywaną jako budulec iźródło energii.

a)Pokarmem dla roślin są sole mineralne, dwutlenek węgla, woda, a

źródłem energii-absorbowane przez barwniki promienieświetlne.

b)Pokarm zwierząt stanowią złożone związki organiczne: białka,

tłuszcze, cukry oraz sole mineralne i witaminy.

Rola składników pokarmowych:

a)sole mineralne-podzielono je na dwie grupy (w zależności od

ilości w jakiej występują) na makroskładniki(te, które występują w
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stosunkowo dużych ilościach) oraz mikroskładniki (te, które stanowią

milionowe części suchej masy).

Rola makroskładników:azot, fosfor i siarka wchodzą w skład substancji

stanowiących materiał budulcowy cytoplazmy, jądra i innych struktur

komórkowych. Siarka buduje aminokwasy. Azot-kwasy nukleinowe,

aminokwasy, białko i chlorofil. Fosfor bierze udział w syntezie ATP.

Magnez wchodzi w skład chlorofilu. Wapń i potas utrzymują cytoplazmę

w stanie półpłynnego koloidu, wpływają na struktury ściany

komórkowej.

Rola mikroskładników: żelazo, miedź, mangan, molibden i cynk

występują jako składniki grup czynnych koenzymów.

Żelazo jest składnikiem hemoglobiny, bierze udział w wytwarzaniu

chlorofilu. Fluor zapobiega próchnicy. Jod wchodzi w skład hormonów

tarczycy.

b)woda- stanowi główny składnik komórki, jest rozpuszczalnikiem

dużej liczby związków organicznych, soli mineralnych, jest substratem

wielu reakcji chemicznych, stwarza odpowiednieśrodowisko dla

wszystkich reakcji chemicznych.

c)dwutlenek węgla-węgiel jest jednym z podstawowych

pierwiastków wchodzących w skład związków organicznych, z których

zbudowane są ciała organizmów. Stanowi on 50% suchej masy roślin.

d)białka-są podstawowym budulcem wszystkich ważniejszych

struktur komórki (białko strukturalne) oraz stanowią grupę funkcjonalną-

enzymy (białko czynne). Wszystkie cechy budowy komórki (i organizmu)

i wszystkie jej czynności zależą od składu białka.

e)tłuszcze-stanowią źródło energii, są ważnym elementem budowy

protoplazmy, w połączeniu z białkami tworzą błony cytoplazmatyczne.

f)węglowodany-stanowią materiał budulcowy i energetyczny, a

także zapasowy. Najpospolitszy związek zapasowy u roślin to skrobia, a
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u zwierząt glikogen. W połączeniu z lipidami i białkami tworzą liczne

związki wchodzące w skład protoplazmy.

g)witaminy-są niezbędne do prawidłowego przebiegu wielu

procesów życiowych, jako koenzymy wchodzą w skład ważnych

enzymów. Wyróżniamy witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (ADEK)

i rozpuszczalne w wodzie (B,B2,PP i C).Np.: witamina A ma wpływ na

prawidłowy wzrok, witamina D wpływa na budowę kości a witamina K

zapewnia prawidłowe krzepnięcie.

4) Sposoby pobierania pokarmu wświecie roślin.

a)Związki mineralnepobierane są w postaci jonów przez włośniki.

Roślina pobiera jony w ilościach uzależnionych od aktualnego

zapotrzebowania (tzw. selektywne pobieranie). proces pobierania jonów

tylko w nieznacznym stopniu zależy od ich stężenia w środowisku,

głównie oparty jest na aktywnym udziale komórki (aktywne pobieranie).

W przenikaniu jonów przez błony uczestniczą specjalne cząsteczki-

przenośniki. Łączą się one na zewnętrznej stronie błony z jonem,

tworząc kompleksy, które wędrują na stronę wewnętrzną komórki, gdzie

jon zostaje wydzielony dośrodka komórki, a przenośnik wraca po

następny jon. Transport jonów do części nadziemnej odbywa się wraz z

wodą.

b)Woda-pobierana jest za pomocą korzenia, specjalnie

przystosowana do tej funkcji jest strefa włośnikowa. Włośniki to małe

wypustki komórek skórki, zwiększają one wielokrotnie powierzchnię

chłonną korzeni.

Procesem dzięki któremu woda dostaje się z gleby do korzeni jest

osmoza. Woda pobierana przez komórkę korzenia wędruje dalej do

naczyń, a naczyniami do liści i innych organów nadziemnych.
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Ruch wody w naczyniach jest ułatwiony dzięki działaniu sił kapilarnych

oraz dzięki transpiracji zachodzącej z powierzchni liści. Jednym ze

skutków transpiracji jest wyciąganie wody z naczyń do tkanek

miękiszowych liści. Nazywamy tosiłą ssącą liści.

Oprócz siły ssącej liścia na ruch wody w łodydze oddziałują również siły

wypierające wodę z korzeni do naczyń czyli parcie korzeniowe.

Woda przenika do wewnątrz komórek zgodnie z prawami dyfuzji czyli

dąży do wyrównania stężeń w komórce i wśrodowisku.

c)Dwutlenek węgla-wnika z atmosfery do komórek miękiszowych

liścia na zasadzie dyfuzji. Wymianę gazową ułatwiają aparaty

szparkowe umieszczone głównie na spodniej stronie liścia.

-odżywianie się roślin.

Większość roślin syntetyzuje swoje składniki budulcowe dzięki

fotosyntezie. Jest to podstawowy proces biologiczny warunkujący życie

na kuli ziemskiej. Zasadniczą rolę w tym procesie odgrywachlorofil,

który występuje w żywych komórkach, w rozmieszczonych w

cytoplazmie ciałkach zieleni zwanychchloroplastami. Występują one

głównie w komórkach miękiszu asymilacyjnym.

Chloroplasty mają wymiar rzędu kilku µm i są otoczone błoną lipidowo

białkową. W wnętrzu chloroplastu są zgrupowania struktur w kształcie

dysków poukładanych w stosy, są to grana. Rozmieszczone są one w

półpłynnej substancji bogatej w białka enzymatyczne zwanej stromą.

W granach znajduje się chlorofil, jest to zielony barwnik, który ma

zdolność pochłaniania energiiświetlnej.
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Przebieg fotosyntezy.

W uproszczeniu proces fotosyntezy można przedstawić wzorem:

energiaświetlna

6 CO2 + 6 H2O chlorofil C6H12O6 + 6 O2

Wzór ten wyraża, że w chloroplastach, kosztem energiiświetlnej, przy

udziale chlorofilu, ze związków nieorganicznych tj. dwutlenku węgla i

wody jest syntetyzowany związek organiczny ( glukoza ) i uwalnia się

również tlen. W istocie proces ten jest bardzo złożony. W jego przebiegu

wyróżniamy dwie fazy: jasną i ciemną.

Przebieg fazyświetlnej:

• chlorofil pochłania energię świetlną (fotony),

• fotony powodują wybicie elektronu z cząsteczki chlorofilu,

• chlorofil ma nietrwały stan wzbudzenia i zabiera elektrony z

cząsteczki wody, która ulega rozpadowi (fotolizie) na elektrony i jony

wodorowe, powstaje tlen uwalniany do atmosfery,

• kation wodoru i elektrony wybite z cząsteczki chlorofilu przyłącza

przenośnik wodoru tworząc nietrwały związek,

• część energii pochłoniętej przez chlorofil zostaje zgromadzona przez

ATP ( nośnik energii).

Faza ciemnaodbywa się niezależnie odświatła i zachodzi w stromie.

Polega na przyłączeniu dwutlenku węgla do związku organicznego-

akceptora CO2. W procesie asymilacji CO2 niezbędny jest udział

związków, które powstały w fazieświetlnej czyli ATP i nośników

wodoru. Cykl przemian jaki następuje w tej fazie nosi nazwę cyklu

Calvina, od nazwiska uczonego, który za to odkrycie otrzymał nagrodę

Nobla. Pierwsze cukry jakie powstają w wyniku tego cyklu należą do

trioz (cząsteczki zawierają 3 atomy węgla). Cząsteczki trioz
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przekształcają się w heksozy (6 atomów węgla), a następnie w inne

cukrowce jak sacharoza lub skrobia asymilacyjna.

Część trioz staje się substancją wyjściową do syntezy innych związków

organicznych. Wytworzone białka, tłuszcze i cukry stają budulcem

komórek, a ich nadmiar odkłada się jako substancja zapasowa w

nasionach i owocach.

5. Sposoby pobierania pokarmu wświecie zwierząt.

Odżywiania się ma na celu wprowadzenie potrzebnych substancji

pokarmowych do cytoplazmy komórek. W pokarmie są one obecne w

postaci wielocukrów, tłuszczów i białek. Poza nielicznymi wyjątkami

wszystkie zwierzęta muszą pobrany pokarm strawić czyli przeprowadzić

go enzymatycznie w formę rozpuszczalną. Ponieważ substancje

nieprzydatne nie ulegają strawieniu jest to również sposób oddzielenia

tego co należy wchłonąć od tego czego należy się pozbyć.

a)Pierwotniaki-Większość odżywia się heterotroficznie, trzema różnymi

sposobami: fagocytoza, pinocytoza i wchłanianie.

Fagocytoza-Sposób pobierania dużych pokarmów. Przy napotkaniu

pokarmu powierzchnia pierwotniaka tworzy wklęśnięcie, obejmujące

pokarm wraz z odrobiną wody. Następnie wklęśnięcie się zamyka

tworząc wodniczkę pokarmową. Jest ona przesuwana w głąb

cytoplazmy. Tam łączy się z lizosomami, których enzymy pomagają w

trawieniu. Po wchłonięciu strawionego pokarmu do cytoplazmy,

wodniczka zbliża się do powierzchni pierwotniaka i odbywa się proces

odwrotny do tworzenia wodniczki, a nie strawione resztki zostają

usunięte na zewnątrz.
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Pinocytoza-Tą drogą pobierany jest pokarm w postaci pojedynczych

cząsteczek substancji wielkocząsteczkowych np. białka. Cząsteczka

pokarmowa ( o ładunku-) jest przyciągana na zasadzie elektrostatycznej

do błony pierwotniaka ( o ładunku +). Błona uwypukla się tworząc długi

i cienki kanał, na jego końcu tworzy się wodniczka pinocytarna.

Cząsteczka pokarmu zostaje wciągnięta przez kanał do wodniczki i

strawiona przy udziale lizosomów. Następnie błona wodniczki rozpada

się i cała treść włącza się w treść cytoplazmy.

Wchłanianie-Następuje pobieranie pokarmów przez błonę komórki w

postaci roztworów drobnocząsteczkowych tj. cukry proste.

b)Jamochłony-Są drapieżne, chwytają zdobycz czułkami, paraliżują

parzydełkami a potem zostaje ona wprowadzona przez otwór gębowy do

jamy chłonąco-trawiącej. Tu pod wpływem enzymów (wytworzonych

przez komórki wydzielnicze entodermy) rozpoczyna się wstępny

pozakomórkowy proces trawienia. Pokarm rozpada się na zawiesinę

cząstek, które są fagocytowane. Zaczyna się trawienie

wewnątrzkomórkowe i wchłanianie ostatecznie strawionego pokarmu.

Resztki, które nie uległy strawieniu są usuwane na zewnątrz przez otwór

gębowy.

c)Płazińce- Układ pokarmowy o ile istnieje składa się z gardzieli i

odchodzącego od niej jelita. Funkcjonuje podobnie jak u jamochłonów, z

etapami wstępnego trawienia pozakomórkowego w gardzieli, fagocytozy

i ostatecznego trawienia wewnątrzkomórkowego. U form

pasożytniczych układ pokarmowy może ulec uwstecznieniu lub

całkowitemu zanikowi na rzecz pobierania pokarmu całą powierzchnią

ciała.
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d)Obleńce- Układ pokarmowy obleńca w przeciwieństwie do

jamochłonów i płazińców jest przewodem pokarmowym ciągnącym się

od otworu gębowego do odbytu. Obróbka pokarmu odbywa się

systemem przepływowym.

e)Pierścienice- W budowie układu pokarmowego pojawiła się

specjalizacja poszczególnych odcinków przewodu np. dżdżownica ma

gardziel, wydłużony przełyk, obszerne wole,żołądek i długie jelito.

Dżdżownica należy do glebożerców. Są to zwierzęta, które połykają

glebę i trawią co się do strawienia nadaje Jest to pokarm

niskowartościowy, dlatego starają się go wzbogacić rożnymi sposobami-

dżdżownica dożywia się pokarmem roślinnym wciąganym z

powierzchni ziemi.

f)Stawonogi-skorupiaki-drobne skorupiakiżywią się jeszcze mniejszymi

organizmami planktonowymi oraz ich martwymi szczątkami, niektóre

pasożytują. Duże skorupiaki są najczęściej padlinożerne.

Należące do skorupiaków raki mają odnóża gębowe służące do

rozdrabniania pokarmu i silne szczypce (I p. odnóży krocznych)

służące do przytrzymywania pokarmu.

owady- o różnorodności pobieranego pokarmuświadczą rodzaje

aparatów gębowych:

gryzący- ostreżuwaczki i ostre szczęki,

gryząco-liżący- długi języczek umożliwiający wysysanie nektaru,

żuwaczki pozwalają na gryzienie,

ssący- trąbka do pobierania nektaru,

liżący- języczek do zlizywania pokarmu,

kłująco-ssący- igły lub sztyleciki do nacinania i rurki uczestniczące w

ssaniu.
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Układ pokarmowy jest podzielony na odcinki rozmaicie

wyspecjalizowane w zależności od rodzaju pokarmu i sposobu

pobierania.

pajęczaki-są zwykle drapieżne, pokarm pobierają przeważnie w postaci

płynnej bądź to wysysając płyny ciała ofiary, bądź też nasączając ją

swymi sokami trawiennymi, a potem wysysając jej tkanki już częściowo

strawione, płynne. Jest to dość swoista forma trawienia poza obrębem

organizmu.

g)Mięczki- układ pokarmowy składa się z gardzieli, przełyku,żołądka i

długiego jelita. Gardziel wyposażona jest w rogową szczękę oraz tarkę-

rogową płytkę pokrytą wieloma szeregami rogowych ząbków (u

roślinożernych maleńkie, u drapieżnych duże sztyletowate).

Wyjątek stanowią małże są one przystosowane do odżywiania się

zawiesinami organizmówżywych i martwych. Zawiesinę osadza na

skrzelach prąd wody, cząstki pokarmu przyklejają się do skrzel

pokrytychśluzem, a później rzęski przesuwają go do otworu gębowego.

głowonogi-przystosowania do drapieżnictwa polegają na wykształceniu

dwóch ostrych szczęk, które rozrywają pokarm. Tarka ma niewiele

zębów, ale są duże i ostre. Gruczołyślinowe wydzielają silny jad służący

do zabijania ofiar.

h)Kręgowce-.

Przewód pokarmowy kręgowców jest zbudowany z następujących

warstw: śluzówka składająca się z licznych komórek nabłonkowych

wydzielających śluz, pokryta jest ona wyrostkami (kosmkami);

mięśniówka utworzona z komórek mięśniowych i otrzewna.

Masa pokarmowa przechodzi przez następujące odcinki-przyjęcie,

rozdrobnienie i wstępne trawienie; obróbka chemiczna czyli trawienie -
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rozpad pokarmu przy udziale enzymów; wchłanianie produktów

trawienia; zagęszczenie niestrawionych resztek i ich wydalenie.

Budowa układu pokarmowego jest dostosowana do pobieranego przez

zwierzę rodzaju i ilości pokarmu.

Zwierzęta mięsożerne mają zęby w kształcie pił o ostrych krawędziach,

służące do rozcinania mięsa. U zwierząt roślinożernych szkliwo jest

uzbrojone w listewki, które funkcjonują jak pilniki do rozcierania

pokarmu.

Zwierzęta mięsożerne, które pobierają mięso czyli treściwy pokarm mają

krótszy przewód pokarmowy aniżeli zwierzęta roślinożerne.

W wodach występują często " filtratorzy", którzy wyspecjalizowali się w

odżywianiu drobnym planktonem. Narządy pobierania pokarmu składają

się z dużych sit oraz "urządzeń" przecedzających wodę przez te sita

6. Zakończenie.

Wszystkie organizmy potrzebują energii, która podtrzymuje ich

życie. Energię tę wykorzystują w podstawowych procesachżyciowych

jak wzrost, rozmnażanie, ruch. Cała energia - jednakowo roślinna czy

zwierzęca - pierwotnie pochodzi od słońca.

" Siłą napędową życia...jest słabiutki prąd elektryczny

podtrzymywany przezświatło słoneczne."

Albert Szent - Gyorgyi,1960

Chemistry of Muscular Contraction
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