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Вступ
Біохімія рослин вивчає хімічний склад рослинних організмів 

і хімічні процеси, що лежать в основі їхньої життєдіяльності.
Біохімія рослин і біохімія тварин ґрунтуються на однакових 

принципах, що визначаються спільними властивостями живих 
організмів. Дійсно, між рослинами і тваринами чимало подібно-
го: хімічний склад більшості клітинних структур, макромолекул, 
основні метаболічні шляхи, ферментів та ін. Усе це свідчить про 
єдність органічного світу. У той же час біохімія рослин має свої 
особливості, що пов’язано з характерними ознаками рослинних 
організмів.

Основною особливістю рослин, що відрізняє їх від тварин та 
інших живих організмів, є їхня автотрофність. Рослини здатні за-
своювати сонячну енергію та здійснювати первинний синтез ор-
ганічних сполук із СО2, Н2О та інших мінеральних речовин, що 
позначилося на біохімії рослин, оскільки вона вивчає хімічні ре-
акції фотосинтезу і мінерального живлення.

Однак вплив автотрофного способу живлення цим не обме-
жується. Фотосинтез впливає на будову і більшість процесів 
життєдіяльності рослин, що відображається в біохімії рослин.

Розглянемо деякі особливості рослин, обумовлені автотроф-
ністю, та їхній зв’язок із біохімією.

1. Завдяки процесу фотосинтезу в рослин, на відміну від тва-
рин, асиміляція переважає над дисиміляцією. Результатом цього 
є, по-перше, накопичення рослинами запасних речовин (вуглево-
ди, білки, ліпіди), по-друге, здатність рослин синтезувати вели-
ку різноманітність сполук (глікозиди, алкалоїди, фенольні сполу-
ки, ефірні олії, смоли тощо). Усі ці речовини та їхній метаболізм 
вивчає біохімія рослин.

2. Рослини дуже економно витрачають речовини й енергію. 
На відміну від тварин, вони не виділяють продуктів розпаду. 
Вуглекислий газ, який вони утворюють при диханні, знову вико-
ристовується у процесі фотосинтезу. Щоправда, рослини мають 
видільні тканини (а не видільну систему), але вони більш схожі 
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